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รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 
 

ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
กองควบคุมวัตถุเสพติด 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



คํานํา 
 
 ในสภาวการณปจจุบัน ความกาวหนาของเทคโนโลยีตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว    
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สงผลใหวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย     
นํามาซ่ึงปญหาตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหายาเสพติดซึ่งแพรระบาดจนเปนปญหาระดับโลกดังที่เปนอยูในขณะนี้   
ปญหาดังกลาวยังคงอยูและพรอมจะปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน จึงเปนภารกิจของทุกฝาย
ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่จะตองรวมมือรวมใจกันหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อแกไขปญหา
อยางจริงจังและตอเนื่อง 
 

  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตระหนักถึงปญหาดังกลาว  และเห็นวามาตรการทาง
กฎหมายหากนําไปใชอยางถูกตองและเหมาะสมจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยแกไขปญหายาเสพติดไดระดับหนึ่ง  
แตเนื่องจากกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนี้ คือ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดมีการ
ปรับปรุงแกไขมาแลวหลายครั้ง  ประกอบกับกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ
ดังกลาว มีเปนจํานวนมากยากแกการสืบคน    สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงรวบรวมขอมูลกฎหมาย
ยาเสพติดใหโทษทั้งหมด   ประกอบดวย   พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่ไดปรับแกเปน
ปจจุบันแลว) และฉบับแกไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่เก่ียวของ จัดทําเปน
หนังสือรวมกฎหมาย ยาเสพติดใหโทษทั้งในรูปแบบที่เปนหนังสือและ Compact Disc (C.D.) เพื่อ
เผยแพรใหหนวยงานราชการและ    ผูเก่ียวของไดนําไปใชประโยชนตอไป 
 
  จึงหวังเปนอยางยิ่งวา  หนังสือรวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษฉบับนี้จะเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อแกไขปญหายาเสพติดใหโทษใหบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจนอํานวยประโยชนในการ  
สรางเสริมองคความรูเก่ียวกับกฎหมายยาเสพติดใหโทษแกบุคคลทั่วไปดวย 
 
 
 กองควบคุมวัตถุเสพติด 
     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



      รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๑ 

 

ตอนที่ ๑ 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒   
 

แกไขเพิ่มเติมโดย 
 

พระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
พระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
พระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  

และ 
พระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๓ 

สารบัญ 
  หนา 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  (รวมฉบับแกไขเพิ่มเติม) ๕ - ๓๗ 
 

หมวด ๑ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ   ๙ 
 

หมวด ๒ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ ๑๐ 
 

หมวด ๓  หนาที่ของผูรับอนุญาต ๑๔  
 

หมวด ๔ หนาที่ของเภสชักร ๑๖ 
 

หมวด ๕ ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ ๑๗ 
 

หมวด ๖ การขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ๑๘ 
 

หมวด ๗ การโฆษณา ๑๙ 
 

หมวด ๘ พนักงานเจาหนาที ่ ๒๐ 
 

หมวด ๙ การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ๒๒ 
 

หมวด ๑๐ มาตรการควบคุมพิเศษ ๒๒ 
 

หมวด ๑๑ การนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษ ๒๔ 
 

หมวด ๑๑/๑   การอุทธรณ ๒๔ 
  

หมวด ๑๒ บทกําหนดโทษ ๒๕ 
 

บทเฉพาะกาล  ๓๓ 
 

อัตราคาธรรมเนียม ๓๖ 
 

  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๓๘ - ๓๙ 
 

  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ ๔๐ - ๔๒ 
 

 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  ๔๓ - ๔๔ 
 

 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕          ๔๕ - ๔๙ 
 
 



 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๕   

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ              
ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
 

                  (๑)พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึง
มาตรา ๒๙   ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗  และมาตรา 
๒๓๘  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ     
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒”  
 
                   (๒)มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เปนตนไป 

 

                                             
(๑) ขอความดังกลาวเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญตัิยาเสพติดใหโทษ  
     (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนที่ ๖๓ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๒ 



๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

       (๓)มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
 (๑) พระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 

 (๒) พระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 (๓) พระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 (๔) พระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 (๕) พระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (๖) พระราชบญัญัติกันชา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 (๗) พระราชบญัญัติพืชกระทอม พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
   (๔)“ยาเสพติดใหโทษ” หมายความวา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะ
โดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน 
ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจ  
อยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือ 
ใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ  หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติด    
ใหโทษดวย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู 
 “ผลิต”  หมายความวา  เพาะ  ปลูก  ทํา  ผสม  ปรุง  แปรสภาพ  เปลี่ยนรูป  สังเคราะหทาง               
วิทยาศาสตร  และใหหมายความรวมตลอดถึงการแบงบรรจุ  หรือรวมบรรจุดวย 
 “จําหนาย” หมายความวา ขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ให 
 “นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 
 “สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 
   (๕)“เสพ” หมายความวา การรับยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด 
 
 

                                             
(๓) พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓ ใหยกเลกิ 
     (๑) พระราชบญัญัติฝน พุทธศักราช ๒๔๗๒ 
     (๒) พระราชบญัญัติฝน พ.ศ. ๒๔๗๒ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
     (๓) พระราชบญัญัติฝนแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
     (๔) พระราชบญัญัติฝน (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
     (๕) พระราชบญัญัติฝน (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
     (๖) พระราชบญัญัติฝน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
     (๗) พระราชบัญญัติฝน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
     (๘) พระราชบญัญัติฝน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๔) มาตรา ๔ นิยามคําวา “ยาเสพติดใหโทษ” แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๕) มาตรา ๔ นิยามคําวา “เสพ” แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๗   

        (๖)“ติดยาเสพติดใหโทษ”  หมายความวา   เสพเปนประจําติดตอกันและตกอยูในสภาพที่จําเปน  
ตองพึ่งยาเสพติดใหโทษนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ 
   (๗)“หนวยการใช” หมายความวา เม็ด ซอง ขวด หรือหนวยอยางอ่ืนที่ทําขึ้นซ่ึงโดยปกติสําหรับการ
ใชเสพหนึ่งครั้ง 
   (๘)“การบําบัดรักษา”  หมายความวา  การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ   ซ่ึงรวมตลอดถึงการ 
ฟนฟูสมรรถภาพและการติดตามผลหลังการบําบัดรักษาดวย 
   (๙)“สถานพยาบาล” หมายความวา  โรงพยาบาล  สถานพยาบาล  สถานพักฟน  หรือสถานทีอ่ื่นใด
เฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนสถานที่ทําการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ 
  (๑๐)“เภสัชกร”  หมายความวา  ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม 
                      “ตํารับยา”  หมายความวา  สูตรของสิ่งปรุงไมวาจะมีรูปลักษณะใดที่มียาเสพติดใหโทษรวมอยู
ดวย   ทั้งนี้  รวมทั้งยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพรอมที่จะนําไปใชแกคนหรือ
สัตวได 
   (๑๑)“ขอความ”  หมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร  ภาพ  ภาพยนตร แสง  เสียง 
เครื่องหมายหรือการกระทําอยางใด ๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได 
  (๑๒)“โฆษณา”  หมายความรวมถึงกระทําการไมวาดวยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ 
เพื่อประโยชนในทางการคา แตไมหมายความรวมถึงเอกสารทางวิชาการหรือตําราทีเ่ก่ียวกับการเรียนการสอน            
  “ผูรับอนุญาต” หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 “รัฐมนตร”ี หมายความวา รฐัมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    กระทรวง 
สาธารณสุข แตใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  รายงานการรับ  การจาย  การเก็บ
รักษา  และวิธีการปฏิบัติอยางอ่ืนที่เก่ียวกับการควบคุมยาเสพติดใหโทษใหคณะกรรมการทราบทุกหกเดือน    
แลวใหคณะกรรมการเสนอพรอมกับใหความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป 

                                             
 (๖) มาตรา ๔ นิยามคําวา “ติดยาเสพติดใหโทษ” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 (๗) มาตรา ๔ นิยามคําวา “หนวยการใช” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 (๘) มาตรา ๔ นิยามคําวา “การบาํบัดรักษา” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 (๙) มาตรา ๔ นิยามคําวา “สถานพยาบาล” แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๑๐) มาตรา ๔ นิยามคําวา “เภสัชกร” แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๑๑) มาตรา ๔ นิยามคําวา “ขอความ” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๑๒) มาตรา ๔ นิยามคําวา “โฆษณา” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพตดิใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้    และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ
นี้  ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ ทั้งนี้ เพือ่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 มาตรา ๗ ยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน ๕ ประเภท คือ 

(๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง  เชน  เฮโรอีน (Heroin) 
(๒) ประเภท ๒ ยาเสพติดใหโทษทั่วไป  เชน  มอรฟน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine)  

โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium)  
  (๑๓)(๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดใหโทษที่มลีักษณะเปนตํารับยา และมยีาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
ผสมอยูดวย  ตามหลักเกณฑทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 
 (๔) ประเภท ๔ สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒  เชน  
อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride) 
 (๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔  เชน  กัญชา  
พืชกระทอม 
 ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๘ (๑) 
 เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้  คําวา ฝนยา (Medicinal Opium)  หมายถึง  ฝนที่ไดผานกรรมวิธี
ปรุงแตงโดยมีความมุงหมายเพื่อใชในทางยา 
 
 มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (๑) ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษวา ยาเสพติดใหโทษชื่อใดอยูในประเภทใด ตามมาตรา ๗  
 (๒) เพิกถอนหรือเปลีย่นแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดใหโทษตาม (๑) 
 (๓) กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของ
ยาเสพติดใหโทษตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ 
 (๔) กําหนดจํานวนและจํานวนเพิ่มเติมซึ่งยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทยและทาง
วิทยาศาสตรทัว่ราชอาณาจักรประจําป   
  (๑๔)(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษที่ผูอนุญาตจะอนุญาต
ใหผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองได 
  (๑๕)(๖) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๗ (๓)  
 (๗) จัดตั้งสถานพยาบาล 
 (๘) กําหนดระเบียบขอบังคับ เพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล 
 

                                             
(๑๓) มาตรา ๗ (๓) แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๑๔) มาตรา ๘ (๕) แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๑๕) มาตรา ๘ (๖) แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๙   

หมวด ๑ 
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 

 
 มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ” 
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรม   
วิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทน อธิบดีกรมอัยการ
หรือผูแทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงกลาโหม และผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมเกินเจ็ดคน     
ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและ        
เลขานุการ และหัวหนากองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 
 

 มาตรา ๑๐ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสองป 
 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 
 มาตรา ๑๑ กรรมการผูทรงคณุวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) รัฐมนตรีใหออก 
 (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจาํคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ 
 (๗) ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม 
 เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการ
แทนได 
 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง 
ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงต้ังน้ันอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว 
 
 มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได       
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสยีงขางมาก 
 



๑๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
 มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีหนาที ่
 (๑) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๕ 
 (๒) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีเพื่อปฏบิัติการตามมาตรา ๘ 
 (๓) ใหความเห็นชอบตอผูอนุญาตในการสัง่พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
 (๔) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการกําหนดตําแหนง  และระดับของพนักงานเจาหนาที่ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ 
 (๕) ใหความเห็นตอรัฐมนตรี  เพื่อวางระเบยีบปฏิบัติราชการในการประสานงานกับสํานกังาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวง ทบวง กรมอื่น 
 (๖) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการอนุญาตใหผลิต  จําหนาย  นําเขา  สงออกหรอืมีไวใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ และในประเภท ๕ 
  (๑๖)(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามทีพ่ระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการ  หรือตามทีร่ัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 มาตรา ๑๔ คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงตามที่
คณะกรรมการจะมอบหมายก็ได 
 การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 

 
                (๑๗)มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใดผลิต  นําเขา  สงออก  จําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด    
ใหโทษในประเภท ๑  เวนแตรัฐมนตรีไดอนุญาตเฉพาะในกรณีจําเปนเพือ่ประโยชนของทางราชการ 
 การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน     
กฎกระทรวง 
 การผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ตามปริมาณ
ดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 
 (๑) เด็กซโตรไลเซอรไยด   หรือ  แอล  เอส  ดี  มีปริมาณคาํนวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแต     
ศูนยจุดเจ็ดหามิลลิกรมัขึ้นไป   หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยูจาํนวนสิบหาหนวยการใชขึ้นไป  หรือมี  
น้ําหนักสุทธิตั้งแตสามรอยมิลลิกรัมขึ้นไป 
 

                                             
(๑๖) มาตรา ๑๓ (๗) แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๑๗) มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๑๑   

 (๒)  แอมเฟตามีนหรืออนุพนัธแอมเฟตามนี    มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตสามรอย  
เจ็ดสิบหามลิลกิรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มสีารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหาหนวยการใชขึ้นไป  หรือมีน้ําหนักสุทธิ
ตั้งแตหนึ่งจุดหากรัมขึ้นไป 
 (๓)  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ นอกจาก (๑) และ (๒) มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์
ตั้งแตสามกรัมขึ้นไป 
 
  (๑๘)มาตรา ๑๖   หามมิใหผูใดผลิต  นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  เวนแต   
ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตเฉพาะในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ 
 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข      
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผูขออนุญาตเปนผูรับผิดชอบชําระคาใชจายในการตรวจ
วิเคราะห หรือประเมินเอกสารทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน    
ราชกิจจานุเบกษา 
 
 มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
เวนแตไดรับใบอนุญาต 
 การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวในครอบครองคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไดตั้งแต        
หนึ่งรอยกรัมขึ้นไปใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 
 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข      
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ไมใชบังคับแก 
 (๑) การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวในครอบครองไมเกินจํานวนที่จําเปนสําหรับใช 
รักษาโรคเฉพาะตัว  โดยมีหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน
ชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมซึ่งเปนผูใหการรักษา 
 (๒) การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวในครอบครองไมเกินจํานวนที่จําเปนสําหรับใช
ประจําในการปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นใดที่ใชในการขนสง
สาธารณะระหวางประเทศที่ไมไดจดทะเบียนในราชอาณาจักร แตถายานพาหนะดังกลาวจดทะเบียนในราชอาณาจักร 
ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ 
 
 มาตรา ๑๙ ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๒ ได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาตเปน 
 (๑) กระทรวง ทบวง กรม องคการบริหารสวนทองถ่ิน รวมทั้งกรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย 
หรือองคการเภสัชกรรม 

                                             
(๑๘) มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๑๒  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 (๒) ผูประกอบการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ หรือ 
  (๑๙)(๓) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือ 
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง และ 
  (ก) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
  (ข) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย กฎหมายวาดวย
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายวาดวยยา 
  (ค) ไมอยูระหวางถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรอืจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (จ) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 ในการพิจารณาอนุญาตแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ผูอนุญาตจะตองคํานึงถึงความจําเปนในการ    
มีไวเพื่อจําหนายหรือมีไวในครอบครอง ในการนี้ผูอนุญาตจะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไวดวยก็ได 
 
  (๒๐)มาตรา ๒๐ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่ง 
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
 ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก 
 (๑)  การจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓    ที่  
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายเฉพาะ   
ผูปวยซึ่งตนใหการรักษา 
 (๒) การจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  ที่       
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่งจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายเฉพาะสัตวที่ตนบําบัด 
 ทั้ง น้ี ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพ          
การสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรา ๑๙ (๓) 
 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข       
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เกินจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ใหสันนิษฐานวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 
 
 มาตรา ๒๑ ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๓ ได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 
 

                                             
(๑๙) มาตรา ๑๙ (๓) แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพตดิใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒๐) มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๑๓   

 (๑) ไดรับใบอนุญาตใหผลิต  ขาย  หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน   
ตามกฎหมายวาดวยยา และ 
 (๒) มีเภสัชกรอยูประจําตลอดเวลาทาํการ 
 ใหผูรับอนุญาตผลิต หรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ จําหนายยาเสพติดใหโทษ   
ดังกลาวที่ตนผลิตหรือนําเขาไดโดยไมตองรับใบอนุญาตจําหนายอีก 
 
 มาตรา ๒๒ ในการนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ของผูที่ไดรับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๒๐  แตละครั้งตองไดรับใบอนุญาตทุกครั้งที่นําเขาหรือสงออกจากผูอนุญาตดวย 
 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข      
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของป
ที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่น
คําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
 ถาผูรับอนุญาตไมขอตออายุใบอนุญาตหรือผูอนุญาตสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตาม
ความในวรรคหนึ่ง บรรดายาเสพติดใหโทษที่ผูรับอนุญาตหรือผูขอตอใบอนุญาตมีอยูในครอบครองใหตกเปนของ
กระทรวงสาธารณสุข  โดยกระทรวงสาธารณสุขใหคาตอบแทนตามที่เห็นสมควร 
 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๒๔ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของ     
ผูรับอนุญาตดวย 
 ใหสันนิษฐานไวกอนวา การกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดกระทําไปตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย 
 
 มาตรา ๒๕ ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยยาและกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทอีก 
   
 มาตรา ๒๖ หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด   
ใหโทษในประเภท ๔  หรือในประเภท ๕  เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเปน
ราย ๆ ไป 
 การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ไวในครอบครองมีปริมาณตั้งแต       
สิบกิโลกรัมขึ้นไป ใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 
 การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 



๑๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

  (๒๑)มาตรา ๒๖/๑ ปริมาณยาเสพติดใหโทษที่จะอนุญาตไดตามหมวดนี้ใหเปนไปตามมาตรา ๘ (๕) 
 

หมวด ๓ 
หนาที่ของผูรับอนุญาต 

 
มาตรา ๒๗ หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 

นอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๘  ใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดเก็บรักษายาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวเปนสัดสวนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมี

กุญแจใสไว หรือเครื่องปองกันอยางอ่ืนที่มีสภาพเทาเทียมกัน 
(๒)  ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๒    ถูกโจรกรรม  หรือสูญหาย  หรือถูกทําลาย     

ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 
 
มาตรา ๒๙ ใหผูรับอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตแสดงวาเปนสถานที่ผลิตยาเสพติด 

ใหโทษ  ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) จัดใหมีการวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลิต 

โดยตองมีการวิเคราะหทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสามปนับแตวัน
วิเคราะห 

(๓) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  หรือคําเตือน หรือขอควร
ระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้น ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ    
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ซ่ึงใชเพื่อการผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตองเก็บ
รักษาไวใหเปนสัดสวนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสไวหรือเครื่องปองกันอยางอ่ืนที่มีสภาพเทาเทียมกัน 

(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ตาม (๔) ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกทําลาย 
ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๓๐ ใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๓ ปฏิบัตดิังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการของผูรับอนุญาตแสดงวาเปน  

สถานที่นําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   (๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแหลงเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหคุณภาพ           
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่นําเขาหรือสงออก 

                                             
(๒๑) มาตรา ๒๖/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๑๕   

(๓)  จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจยุาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
(๔)  จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  หรือคําเตือน หรือขอควร

ระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่นําเขาหรือสงออก ทั้งน้ี ใหเปนไปตาม  
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑ ใหผูรับอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปฏิบตัิดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ สถานที่จําหนายแสดงวาเปนสถานที่จําหนาย    

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๒)   จัดใหมกีารแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เปนสัดสวนจากยาหรือวัตถุอ่ืน 
(๓)  ดูแลใหมีฉลาก  เอกสารกํากับ  คําเตือน  หรือขอควรระวังการใชยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๓ ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ มิใหชํารุดบกพรอง 
 
มาตรา ๓๒ ใหผูรับอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตแสดงวาเปนสถานที่ผลิตยาเสพติด 

ใหโทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒)  จัดใหมีการวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลิต 

โดยตองมีการวิเคราะหทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสามปนับแตวัน
วิเคราะห 

(๓) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔  หรือคําเตือน หรือขอควร
ระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่ผลิตขึ้น ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ   
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ซ่ึงผลิตขึ้น ตองเก็บรักษาไวใหเปนสัดสวนในที่เก็บซึ่ง    
มั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสไว  หรือเครื่องปองกันอยางอ่ืนที่มีสภาพเทาเทียมกัน 

(๕)   ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔   ถูกโจรกรรม  หรือสูญหาย  หรือถูกทําลาย       
ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๓๓  ใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพตดิใหโทษในประเภท   ๔          

ปฏิบัติดังตอไปน้ี 
(๑)  จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย   ณ   สถานที่ทําการของผูรับอนุญาตแสดงวาเปน  

สถานที่นําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแหลงเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหคุณภาพ           
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔  ที่นําเขาหรือสงออก 

 



๑๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

(๓) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔  หรือคําเตือน หรือ 
ขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่นําเขาหรือสงออก ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔)  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ซ่ึงนําเขาหรือสงออก  ตองเก็บรักษาไวใหเปนสัดสวนใน     
ที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสไว  หรือเครื่องปองกันอยางอ่ืนที่มีสภาพเทาเทียมกัน 

(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔  ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกทําลาย       
ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๓๔  ใหผูรับอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ปฏิบตัิดังตอไปนี้ 
(๑)  จัดใหมีปายใวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ   สถานที่จําหนายแสดงวาเปนสถานที่จําหนาย    

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔  ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๒)  จัดใหมีการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ เปนสัดสวนจากยาหรือวัตถุอ่ืน 
(๓) ดูแลใหมีฉลาก เอกสารกํากับ  คําเตือน  หรือขอควรระวังการใชยาเสพติดใหโทษใน  

ประเภท ๔ ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ มิใหชํารุดบกพรอง 
(๔)  ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๔   ถูกโจรกรรม   หรือสูญหาย  หรือถูกทําลาย        

ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 
 
มาตรา ๓๕ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาต

แจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนในอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือลบเลือน 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

หนาที่ของเภสัชกร 
 
 มาตรา ๓๖  ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการผลิตยาเสพตดิใหโทษในประเภท  ๓         
ปฏิบัติดังตอไปน้ี 
 (๑)  ควบคุมการผลิตใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒)  ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๙ (๓)  
 (๓)  ควบคุมการบรรจุ  และการปดฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๔)  ควบคุมการจาํหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหเปนไปตามมาตรา ๓๑  
 (๕)  ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดทาํการ 
 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๑๗   

 มาตรา ๓๗  ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓       
ปฏิบัติดังตอไปน้ี 
 (๑)  ควบคุมการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๓๑ (๒)  
 (๒)  ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ (๓)  
 (๓)  ควบคุมการจาํหนายใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔)  ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดทาํการ 
 
 มาตรา ๓๘ ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
ปฏิบัติดังตอไปน้ี 
 (๑)  ควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓  ที่นําเขาหรอืสงออกใหถูกตองตามตํารับยาที่ได 
ขึ้นทะเบียนไว 
 (๒)  ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๓) และ (๔)  
 (๓)  ควบคุมการจาํหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหเปนไปตามมาตรา ๓๑ 
 (๔)  ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดทาํการ 
 

หมวด ๕ 
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคณุภาพ 

 
 มาตรา ๓๙  หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ยาปลอมตามมาตรา ๔๐ 
 (๒)  ยาผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑ 
 (๓)  ยาเสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๔๒ 
 (๔)  ยาที่ตองข้ึนทะเบียนตํารับยาแตมิไดขึน้ทะเบียนตํารบัยาตามมาตรา ๔๓ 
 (๕)  ยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารบัยาตามมาตรา ๔๖ 
 
 มาตรา ๔๐ ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือสิ่งตอไปนี้ ใหถือวาเปนยาปลอม 
 (๑)  ยาหรือสิ่งที่ทําขึ้นโดยแสดงไมวาดวยประการใด ๆ วาเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
โดยความจริงมิไดมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อยูดวย 
 (๒)  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่แสดงชื่อวาเปนยาเสพติดใหโทษอื่น หรือแสดงเดือน ป 
ที่ยาเสพติดใหโทษสิ้นอายุเกินความจริง 
 (๓)  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  ที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่
ผลิต ซ่ึงมิใชความจริง 
 (๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือยาเสพติดใหโทษตามที่ระบุชื่อไวในประกาศของ      
รัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๑) หรือตามตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไว ซ่ึงทั้งนี้   
มิใชความจริง 



๑๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 (๕) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐาน ถึงขนาดสารออกฤทธิ์
ขาดหรือเกินกวารอยละสิบของปริมาณที่กําหนดไวจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดตามที่กําหนดไวในประกาศของ     
รัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๓)   หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ไดขึ้นทะเบียน 
ตํารับยาไว 
 
 มาตรา ๔๑ ยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓  ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนยาเสพตดิใหโทษผิดมาตรฐาน 
 (๑) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐาน โดยสารออกฤทธิ์       
ขาดหรือเกินกวาปริมาณที่กําหนดไวจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดตามที่กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรี ตาม 
มาตรา ๘ (๓) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไว แตไมถึง        
รอยละสิบ 
 (๒) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซ่ึงมี
ความสําคัญตอคุณภาพของสารออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๓) 
หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไว 
 
 มาตรา ๔๒ ยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓ ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนยาเสพติดใหโทษเสื่อมคุณภาพ 
 (๑)   ยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๓ ทีส่ิ้นอายุตามที่แสดงไวในฉลากซึ่งขึ้นทะเบียนตํารบัยาไว 
 (๒)  ยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓   ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับยาปลอมตาม  
มาตรา ๔๐  หรือยาเสพติดใหโทษผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑ 
 

หมวด ๖ 
การขึ้นทะเบยีนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

 
 (๒๒)มาตรา ๔๓ ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ จะผลิตหรือนําเขา  
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษดังกลาว ตองนําตํารับยาเสพติดใหโทษนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษตอ
พนักงานเจาหนาที่กอน และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษแลว จึงจะผลิตหรือนําเขา 
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษนั้นได 
 การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ และการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับยาเสพติดใหโทษดังกลาว  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๒๓)การพิจารณาออกใบสําคัญตามวรรคหนึ่ง ใหผูขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษเปนผู      
รับผิดชอบชําระคาใชจายในการตรวจวิเคราะหหรือประเมินเอกสารทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่   
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                             
(๒๒) มาตรา ๔๓ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๒๓) มาตรา ๔๓ วรรคสาม เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๑๙   

  (๒๔)มาตรา ๔๔  ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เมื่อไดรับใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๔๓ แลว จะแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ      
ในประเภท ๓ ดังกลาวไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอนุญาต 
 การขอแกไขรายการและการอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ            
ในประเภท ๓  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๔๕  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓   ใหมีอายุหาป    
นับแตวันที่ออกใบสําคัญ ถาผูรับใบสําคัญประสงคจะขอตออายุใบสําคัญ จะตองยื่นคําขอกอนใบสําคัญสิ้นอายุ
และเมื่อไดยื่นคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบสําคัญนั้น 
 การขอตออายุใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ          
ในประเภท ๓  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๔๖ เมื่อคณะกรรมการเห็นวาทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใดที่ได    
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนไวแลว ตอมาปรากฏวาไมมีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนตํารับยาไว หรืออาจไมปลอดภัย
แกผูใชหรือมีเหตุผลอันไมสมควรที่จะอนุญาตใหตอไป ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรี และใหรัฐมนตรี       
มีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ นั้นได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สดุ 
 
 มาตรา ๔๗ ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  สูญหาย   
ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ลบเลือน 
 การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ และการออก  
ใบแทนใบสําคัญดังกลาว  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   

หมวด ๗ 
การโฆษณา 

 
  (๒๕)มาตรา ๔๘  หามมิใหผูใดโฆษณายาเสพติดใหโทษ  เวนแต 

 (๑) เปนการโฆษณายาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๓ ซ่ึงกระทําโดยตรงตอ       
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ         
การสัตวแพทยชั้นหนึ่ง  หรือ 

                                             
(๒๔) มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๒๕) มาตรา ๔๘ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๒๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 (๒) เปนฉลากหรือเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔   
ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
 โฆษณาตามวรรคหนึ่งที่เปนเอกสาร ภาพ ภาพยนตร การบันทึกเสียงหรือภาพตองไดรับอนุญาต
จากผูอนุญาตกอนจึงจะใชโฆษณาได 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 
                 (๒๖)มาตรา ๔๘/๑ หามมิใหผูใดโฆษณาเกี่ยวกับการบําบัดรักษา หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําการ  
ดังกลาวโดยใชชื่อของตน หรือชื่อหรือที่ตั้ง หรือกิจการของสถานพยาบาลของตน หรือคุณวุฒิหรือความสามารถ
ของผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลของตน เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลของรัฐ 
 
 (๒๗)มาตรา ๔๘/๒ ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา ๔๘ วรรคสอง หรือ   
มาตรา ๔๘/๑ วรรคสอง หรือมีการใชขอความโฆษณาไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต ใหผูอนุญาต   
มีอํานาจออกคําสั่งอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 
 (๑)  ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
 (๒)  หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา 
 (๓)  หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีนั้นในการโฆษณา 
 (๔)  ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดที่อาจเกิดขึ้น 
 ในการออกคําสั่งตาม (๔) ใหผูอนุญาตกําหนดหลักเกณฑและวิธีการโฆษณาโดยคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชนกับความสุจริตใจในการกระทําของผูทําการโฆษณา 
 

หมวด ๘ 
พนักงานเจาหนาที่ 

 
  (๒๘)มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออก สถานที่ผลิต สถานที่จําหนาย 
สถานที่เก็บยาเสพติดใหโทษ หรือสถานที่ที่ตองไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 

                                             
(๒๖) มาตรา ๔๘/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพตดิใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒๗) มาตรา ๔๘/๒ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒๘) มาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๒๑   

 (๒)  เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจคนเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดตามสมควรวา 
มีทรัพยสินซ่ึงมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเน่ืองจากการเนิ่นชากวาจะ
เอาหมายคนมาได ทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 
 (๓) คนบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามียาเสพติดใหโทษ   
ซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 (๔)  คนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 (๕)  ยึดหรืออายัดยาเสพติดใหโทษที่มีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย  หรือทรัพยสินอ่ืนใดที่ไดใช
หรือจะใชในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดแสดงความบริสุทธิ์กอนการเขาคน รายงานเหตุผลและผลการตรวจคนตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป   
บันทึกเหตุอันควรเชื่อตามสมควร และใหพนักงานเจาหนาที่แสดงเอกสารเพื่อแสดงตนและเอกสารที่แสดงอํานาจ
ในการตรวจคน รวมทั้งเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหสามารถเขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองเคหสถาน   
สถานที่คน เวนแตไมมีผูครอบครองอยู ณ ที่นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนสงมอบสําเนาเอกสารและหนังสือนั้น
ใหแกผูครอบครองดังกลาวทันทีที่กระทําได  และหากเปนการเขาคนในเวลากลางคืนพนักงานเจาหนาที่ผูเปน    
หัวหนาในการเขาคนตองเปนขาราชการพลเรือนตําแหนงต้ังแตระดับ ๗ ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจตําแหนง   
ตั้งแตสารวัตรหรือเทียบเทาซ่ึงมียศตั้งแตพันตํารวจโทขึ้นไป 
 พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง
ทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด
ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  โดยทําเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับ     
มอบหมายนั้น 
 ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่เก่ียวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 
 ใหรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรานี้  เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานประจําป โดยใหรายงานขอเท็จจริง ปญหาอุปสรรค ปริมาณการปฏิบัติงาน และผลสําเร็จของการ 
ปฏิบัติงานโดยละเอียด เพื่อใหคณะรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกลาวพรอมขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีตอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
 
 มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวและเอกสาร     
มอบหมายตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ตอบุคคลที่เก่ียวของทุกครั้ง 
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๕๑  ในการปฏิบัติหนาที่  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล    
กฎหมายอาญา 
 
 



๒๒  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

หมวด ๙ 
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 มาตรา ๕๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
โดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตในกรณีที่มีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตจะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 
 ผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางถูกสั่งพักใช 
ใบอนุญาตอีกไมได 
 
 มาตรา ๕๓ ถาปรากฏวาผูรับอนุญาตผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ หรือกระทําความผิด
ตามมาตรา ๓๙ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 
 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพน
สองปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 มาตรา ๕๔ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
อนุญาตทราบ ในกรณีไมพบตัวผูถูกสั่งหรือผูถูกสั่งไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหปดคําสั่งไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงาย
ที่สถานที่ซ่ึงระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูถูกสั่งไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่รับหรือปดคําสั่งแลวแตกรณี 
 
 มาตรา ๕๕ ใหพนักงานเจาหนาที่ยึดยาเสพติดใหโทษที่เหลือของผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือ
เพิกถอนใบอนุญาต และใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนนั้นไปเก็บรักษาไวที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข หรือในกรณีจําเปนจะเก็บรักษาไวที่อ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดก็ได 
 ในกรณีเพิกถอนใบอนุญาต ใหยาเสพติดใหโทษที่ยึดไวตามวรรคหนึ่งตกเปนของกระทรวง    
สาธารณสุข 
 
 มาตรา ๕๖ เมื่อพนกําหนดการพักใชใบอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่คืนยาเสพติดใหโทษและ
ใบอนุญาตที่ยึดไวตามมาตรา ๕๕ ใหผูรับอนุญาต 
 

หมวด ๑๐ 
มาตรการควบคุมพิเศษ 

 
 มาตรา ๕๗  หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรือประเภท ๕ 
 
 มาตรา ๕๘ หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เวนแตการเสพนั้นเปนการเสพ
เพื่อการรักษาโรคตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขา
ทันตกรรมที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๒๓   

  (๒๙)มาตรา  ๕๘/๑  ในกรณีจําเปนและมเีหตุอันควรเชื่อไดวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเสพ        
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑  ประเภท ๒  หรือประเภท ๕   อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเคหสถาน 
สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะ ใหพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรอืพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
มีอํานาจตรวจ   หรือทดสอบ    หรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นมียาเสพติดใหโทษ   
ดังกลาวอยูในรางกายหรือไม 
 พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตําแหนงใด 
ระดับใด หรือชั้นยศใด จะมีอํานาจหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวตามวรรคหนึ่งทั้งหมด หรือแตบางสวน หรือจะตอง  
ไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ โดยทําเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่     
ผูไดรับมอบหมายนั้น 
 วิธีการตรวจหรือการทดสอบตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่    
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ในประกาศดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการ       
เก่ียวกับการแสดงความบริสุทธิ์ของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ 
และมาตรการเกี่ยวกับการหามเปดเผยผลการตรวจหรือทดสอบแกผูที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ ในกรณีที่ปรากฏผล
เบื้องตนเปนที่สงสัยวามียาเสพติดใหโทษอยูในรางกาย  จนกวาจะไดมีการตรวจยืนยันผลเปนที่แนนอนแลว 
 
 มาตรา ๕๙ ใหรัฐมนตรีกําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่จะตองใชในทาง
การแพทยและทางวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป โดยใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาไมชากวาเดือน
มกราคมของแตละป และใหกําหนดจํานวนเพิ่มเติมไดในกรณีจําเปนโดยใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเชนกัน 
 
 (๓๐)มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคที่จะจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด    
ใหโทษในประเภท ๒ เกินปริมาณที่กําหนดไวตามมาตรา ๘ (๕) ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนกรณีพิเศษ 
 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข        
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๘ (๕) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๒ ตายกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ ใหทายาท ผูครอบครองหรือผูจัดการมรดกแจงใหผูอนุญาตทราบภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดยาเสพติดใหโทษที่ผูรับอนุญาตมีเหลือ
มาเก็บรักษาไวที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  ยาเสพติดใหโทษที่ยึดไวนั้นให
กระทรวงสาธารณสุขจายคาตอบแทนตามที่เห็นสมควร 
 

                                             
(๒๙) มาตรา ๕๘/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๓๐) มาตรา ๖๐ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๒๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 มาตรา ๖๒ ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๖ จัดใหมีการทําบัญชี  
รับจายยาเสพติดใหโทษและเสนอรายงานตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายป บัญชีดังกลาวใหเก็บรักษาไวและ
พรอมที่จะแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ไดทุกเวลาในขณะเปดทําการ ทั้งนี้ ภายในหาปนับแตวันที่ลงรายการ     
ครั้งสุดทายในบัญชี 
 บัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๖๓ เมื่อไดจัดตั้งสถานพยาบาลสําหรับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๘ (๗) 
แลว ใหรัฐมนตรีกําหนดระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล     
ดังกลาวดวย 
 

หมวด ๑๑ 
การนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษ 

 
 มาตรา ๖๔ ในการนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และ
ประเภท ๕ ตองมีใบอนุญาตของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกนั้นมาพรอมกับยาเสพติดใหโทษและ
ตองแสดงใบอนุญาตดังกลาวตอพนักงานศุลกากร กับตองยินยอมใหพนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุม    
ยาเสพติดใหโทษนั้นไว 
 ใหพนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒     
ประเภท ๔ และประเภท ๕ นั้นไวในที่สมควรจนกวาผูที่นําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษจะนํายาเสพติดใหโทษดังกลาว
ออกไปนอกราชอาณาจักร 
 ในกรณีที่ผูนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕    
ไมนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันนําเขา            
ใหพนักงานศุลกากรรายงานใหเลขาธิการทราบ  เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งใหผูนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษ       
นํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง  ในกรณีผู
ไดรับคําสั่งไมปฏิบัติตาม  ใหยาเสพติดใหโทษดังกลาวตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข 
 
                                                  (๓๑)หมวด ๑๑/๑ 

การอุทธรณ 
 

มาตรา ๖๔/๑ ในกรณีที่ผูไดรับคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๒ ไมเห็นดวยกับคําสั่ง   
ดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได 
 มาตรา ๖๔/๒ การอุทธรณตามมาตรา ๖๔/๑ ใหยื่นตอคณะกรรมการภายในสิบสี่วันนับแต   
วันที่ผูอุทธรณไดรับทราบคําสั่งของผูอนุญาต 
 หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                                             
(๓๑) หมวด ๑๑/๑ การอุทธรณ มาตรา ๖๔/๑ และ ๖๔/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๒๕   

 การอุทธรณคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูอนุญาต  เวนแต
คณะกรรมการจะสั่งเปนอยางอ่ืนเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณ 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนทีสุ่ด 
 

หมวด ๑๒ 
บทกําหนดโทษ 

 
  (๓๒)มาตรา ๖๕  ผูใดผลิต  นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อันเปนการฝาฝน
มาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท 
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษประหารชีวิต 
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการผลิตโดยการแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุ            
และมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ หรือมีจํานวนหนวยการใช หรือมีน้ําหนักสุทธิไมถึงปริมาณที่กําหนดตาม    
มาตรา ๑๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนการกระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ป
ถึงจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงหาลานบาท 
 
                 (๓๓)มาตรา ๖๖ ผูใดจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
โดยไมไดรับอนุญาตและมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ หรือมีจํานวนหนวยการใช หรือมีน้ําหนักสุทธิไมถึง
ปริมาณที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแตแปดหมื่นบาท
ถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถายาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตปริมาณที่กําหนดตาม
มาตรา ๑๕ วรรคสาม แตไมเกินยี่สิบกรัม ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสี่ปถึงจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต         
สี่แสนบาทถึงหาลานบาท 
 ถายาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ เกินยี่สิบกรัมขึ้นไป              
ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท  หรือประหารชีวิต 
 
                  (๓๔)มาตรา ๖๗ ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ โดยไมไดรับอนุญาต 
และมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ หรือมีจํานวนหนวยการใช หรือมีน้ําหนักสุทธิไมถึงปริมาณที่กําหนดตาม
มาตรา ๑๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                             
(๓๒) มาตรา ๖๕ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๓๓) มาตรา ๖๖ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๓๔) มาตรา ๖๗ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๒๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

                 (๓๕)มาตรา ๖๘   ผูใดผลิต  นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  อันเปนการฝาฝน
มาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหน่ึงลานบาท   
   ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนมอรฟน ฝน หรือโคคาอีน            
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตยี่สิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองลานบาทถึงหาลานบาท 
 
                 (๓๖)มาตรา ๖๙  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  อันเปนการฝาฝน  
มาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ อันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท        
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสองเปนมอรฟน ฝน หรือ    
โคคาอีน มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึงหนึ่งรอยกรัม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงยี่สิบป   
หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถามอรฟน ฝน หรือโคคาอีนนั้นมีปริมาณคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตหนึ่งรอยกรัมขึ้นไป ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต       
หาแสนบาทถึงหาลานบาท 
 ถาผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ กระทําการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 
                 (๓๗)มาตรา ๗๐ ผูใดผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๐ 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 
 
                 (๓๘)มาตรา ๗๑   ผูใดจําหนาย  มีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย  หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๓ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดใหโทษไมเกินที่กําหนดตาม    
มาตรา ๒๐ วรรคสี่  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เกินจํานวนตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท 
   
                 (๓๙)มาตรา ๗๒  ผูใดนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  อันเปนการฝาฝน        
มาตรา ๒๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 

                                             
(๓๕) มาตรา ๖๘ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๓๖) มาตรา ๖๙ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๓๗) มาตรา ๗๐ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๓๘) มาตรา ๗๑ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๓๙) มาตรา ๗๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๒๗   

                 (๔๐)มาตรา ๗๓  ผูใดผลิต  นําเขา  สงออก  จําหนาย  หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซ่ึง          
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับ  
ตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป  และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหน่ึงลานหาแสนบาท 
 
                 (๔๑)มาตรา ๗๔  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๔  อันเปนการฝาฝน   
มาตรา ๒๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
                 (๔๒)มาตรา ๗๕  ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปนการฝาฝน
มาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหน่ึงลานหาแสนบาท 
 ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมานั้นเปนพืชกระทอม           
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท 
 
                 (๔๓)มาตรา ๗๖  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕  อันเปนการฝาฝน        
มาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคหนึ่งนั้นเปน        
พืชกระทอม  ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
                (๔๔)มาตรา ๗๖/๑  ผูใดจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษใน  
ประเภท ๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดใหโทษไม ถึงสิบกิโลกรัม               
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหน่ึงลานหาแสนบาท 
 ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคหนึ่งนั้นเปน         
พืชกระทอม  ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคสองนั้นเปน         
พืชกระทอม  ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท 
 
 

                                             
(๔๐) มาตรา ๗๓ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๔๑) มาตรา ๗๔ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๔๒) มาตรา ๗๕ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๔๓) มาตรา ๗๖ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๔๔) มาตรา ๗๖/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๒๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

                 (๔๕)มาตรา ๗๗   ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๗  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
                 (๔๖)มาตรา ๗๘ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑  ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสี่หมื่นบาท 
 
                 (๔๗)มาตรา ๗๙ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 
                 (๔๘)มาตรา ๘๐  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท 
 
                 (๔๙)มาตรา ๘๑  เภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมผูใดไมปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ 
หรือมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
                 (๕๐)มาตรา ๘๒  ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม อันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๓๙ (๑) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงสองลานบาท 
 
                 (๕๑)มาตรา ๘๓  ผูใดจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม  อันเปนการฝาฝน            
มาตรา ๓๙ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาแสนบาท 
 
                 (๕๒)มาตรา ๘๔  ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผิดมาตรฐาน   
หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เสื่อมคุณภาพ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
                 (๕๓)มาตรา ๘๕  ผูใดจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผิดมาตรฐานหรือยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๓ เสื่อมคุณภาพ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                             
(๔๕) มาตรา ๗๗ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๔๖) มาตรา ๗๘ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๔๗) มาตรา ๗๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๔๘) มาตรา ๘๐ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๔๙) มาตรา ๘๑ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๕๐) มาตรา ๘๒ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๕๑) มาตรา ๘๓ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๕๒) มาตรา ๘๔ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๕๓) มาตรา ๘๕ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๒๙   

                 (๕๔)มาตรา ๘๖  ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ตองขึ้นทะเบียน
ตํารับยาแตมิไดขึ้นทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา
อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาแสนบาท 
 
                (๕๕)มาตรา ๘๗  ผูใดจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  ที่ตองขึ้นทะเบียนตํารับยาแตมิได  
ขึ้นทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา อันเปนการฝาฝน
มาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสามแสนบาท 
 
                 (๕๖)มาตรา ๘๘   ผูใดแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการฝาฝน
มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
                 (๕๗)มาตรา ๘๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก 
ตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๒ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
                 (๕๘)มาตรา ๘๙/๑ ถาการกระทําตามมาตรา ๘๙ เปนการกระทําของเจาของสื่อโฆษณา หรือ              
ผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงกึ่งหน่ึงของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 
 
                 (๕๙)มาตรา ๘๙/๒  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๘๙/๑ เปนความผิด      
ตอเน่ือง  ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหาพันบาท หรือไมเกินสองเทาของคาใชจายที่ใชสําหรับการ
โฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
 
                 (๖๐)มาตรา ๙๐  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา ๔๙ หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๕  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน     
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 
 

                                             
(๕๔) มาตรา ๘๖ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๕๕) มาตรา ๘๗ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๕๖) มาตรา ๘๘ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๕๗) มาตรา ๘๙ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๕๘) มาตรา ๘๙/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๕๙) มาตรา ๘๙/๒ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๖๐) มาตรา ๙๐ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๓๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

                 (๖๑)มาตรา ๙๑  ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗ หรือ        
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงสามป      
หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
                 (๖๒)มาตรา ๙๒  ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมานั้นเปนพืชกระทอม ผูนั้น 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท 
 
                 (๖๓)มาตรา ๙๒/๑  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงาน 
เจาหนาที่ซ่ึงสั่งตามมาตรา ๕๘/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
                 (๖๔)มาตรา ๙๓  ผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม 
หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ใหผูอ่ืนเสพยาเสพติดใหโทษ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป    
และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 
 ถาไดกระทําโดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสองคนขึ้นไป ผูกระทํา     
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป  และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหน่ึงลานหาแสนบาท 
 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซึ่งยังไมบรรลุ   
นิติภาวะ  หรือเปนการกระทําเพื่อจูงใจใหผูอ่ืนกระทําผิดทางอาญา  หรือเพื่อประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืนในการ
กระทําความผิดทางอาญา  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต        
สามแสนบาทถึงหาลานบาท 
 ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนมอรฟนหรือโคคาอีน 
ผูกระทําตองระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกก่ึงหนึ่ง และถาเปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ      
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท 
 ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนเฮโรอีน ผูกระทํา  
ตองระวางโทษเปนสองเทา และถาเปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูกระทํา         
ตองระวางโทษประหารชีวิต 
 
                 (๖๕)มาตรา ๙๓/๑ ผูใดยุยงสงเสริมใหผูอ่ืนเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรือยาเสพติด    
ใหโทษในประเภท ๒  โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้   ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป  หรือ 

                                             
(๖๑) มาตรา ๙๑ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๖๒) มาตรา ๙๒ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๖๓) มาตรา ๙๒/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๖๔) มาตรา ๙๓ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๖๕) มาตรา ๙๓/๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๓๑   

ปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการยุยงสงเสริมใหผูอ่ืนเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  
                 (๖๖)มาตรา ๙๓/๒  ผูใดใชอุบายหลอกลวง  ขูเข็ญ  ใชกําลังประทุษราย  ใชอํานาจครอบงํา             
ผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใดใหผูอ่ืนกระทําความผิดฐานผลิต นําเขา สงออก จําหนาย 
ครอบครองเพื่อจําหนาย หรือครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กฎหมาย
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 
 
                 (๖๗)มาตรา ๙๔  ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษ เสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครอง
เพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนด               
ในกฎกระทรวง และไดสมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลกอนความผิดจะปรากฏตอพนักงาน  
เจาหนาที่หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ อีกทั้งไดปฏิบัติครบถวนตามระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการ
บําบัดรักษา และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกลาว จนไดรับการรับรองเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
ที่รัฐมนตรีกําหนดแลว ใหพนจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว แตทั้งนี้ไมรวมถึงกรณีความผิดที่ไดกระทําไป
ภายหลังการสมัครใจเขารับการบําบัดรักษา 
 การรับเขาบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการ      
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
                 (๖๘)มาตรา ๙๔/๑ ผูใดทําการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษเปนปกติธุระโดยใชยาตามกฎหมาย
วาดวยยา วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย
วาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือกระทําการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษไมวาโดยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงมิไดกระทํา       
ในสถานพยาบาลตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  ไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม ตองระวางโทษ  
จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป  และปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 
 
                 (๖๙)มาตรา ๙๕  ทายาท ผูครอบครอง หรือผูจัดการมรดกผูใดฝาฝนมาตรา ๖๑   ตองระวางโทษ  
ปรับไมเกินสองพันบาท 
 
                 (๗๐)มาตรา ๙๖  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท 

                                             
(๖๖) มาตรา ๙๓/๒ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๖๗) มาตรา ๙๔ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๖๘) มาตรา ๙๔/๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๖๙) มาตรา ๙๕ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๗๐) มาตรา ๙๖ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๓๒  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 มาตรา ๙๗ ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ถากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหวางที่ยังตองรับโทษอยูหรือภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษ 
หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก ใหเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นอีกก่ึงหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับ
ความผิดครั้งหลัง 
 
 มาตรา ๙๘ ผูใดตองโทษตามมาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ เปนครั้งที่สาม  เมื่อพนโทษแลว   
ใหพนักงานเจาหนาที่โดยคําสั่งรัฐมนตรีนําไปควบคุมไว ณ สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ 
และใหทําการบําบัดรักษาจนกวาจะไดรับการรับรองเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีกําหนด          
วาเปนผูไดรับการบําบัดรักษาครบถวนตามระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับ
สถานพยาบาลดังกลาวแลว 
 
                 (๗๑)มาตรา ๙๙   ผูใดหลบหนีไปในระหวางที่ถูกควบคุมไว   ณ  สถานพยาบาลตามมาตรา ๙๘      
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
                 (๗๒)มาตรา ๑๐๐  กรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้   หรือขาราชการ   หรือ
พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย    
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษ  หรือสนับสนุนในการกระทําดังกลาว  อันเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้    
ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
 
                 (๗๓)มาตรา ๑๐๐/๑  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกและปรับ  ใหศาลลงโทษจําคุก
และปรับดวยเสมอ โดยคํานึงถึงการลงโทษในทางทรัพยสินเพื่อปองปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
ใหโทษ 
 ถาศาลเห็นวาการกระทําความผิดของผูใดเมื่อไดพิเคราะหถึงความรายแรงของการกระทํา  
ความผิด   ฐานะของผูกระทําความผิดและพฤติการณที่เก่ียวของประกอบแลว   กรณีมีเหตุอันสมควรเปนการ  
เฉพาะราย  ศาลจะลงโทษปรับนอยกวาอัตราโทษขั้นต่ําที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได 
 
                 (๗๔)มาตรา ๑๐๐/๒  ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดผูใดไดใหขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชน
อยางยิ่งในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษตอพนักงานฝายปกครอง  หรือตํารวจ 
หรือพนักงานสอบสวน  ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวาอัตราโทษขั้นต่ําที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได 

                                             
(๗๑) มาตรา ๙๙ แกไขโดยพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๗๒) มาตรา ๑๐๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๗๓) มาตรา ๑๐๐/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๗๔) มาตรา ๑๐๐/๒ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๓๓   

                 (๗๕)มาตรา ๑๐๑  ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๓ 
ตามมาตรา ๔๙ (๒) หรือตามกฎหมายอื่นและไมมีการฟองคดีตอศาล ถาไมมีผูใดมาอางเปนเจาของภายใน
กําหนดหกเดือนนับแตวันที่ยึด ใหยาเสพติดใหโทษนั้นตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข 
 
                 (๗๖)มาตรา ๑๐๑ ทวิ  ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือประเภท ๕ ตาม 
มาตรา ๔๙ (๒) หรือตามกฎหมายอื่น ไมวาจะมีการฟองคดีตอศาลหรือไมก็ตาม เมื่อไดมีการตรวจพิสูจนชนิด
และปริมาณแลววาเปนยาเสพติดใหโทษในประเภทดังกลาว โดยบันทึกรายงานการตรวจพิสูจนไว ใหกระทรวง  
สาธารณสุขหรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวง      
สาธารณสุขกําหนด 
 
 มาตรา ๑๐๒ บรรดายาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ หรือประเภท ๕ 
เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะหรือวัตถุอ่ืนซ่ึงบุคคลไดใชในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ      
อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหริบเสียทั้งสิ้น 
 
                 (๗๗)มาตรา ๑๐๒ ทวิ ในกรณีที่มีการฟองคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรือ
ในประเภท ๒ ตอศาล และไมไดมีการโตแยงเรื่องประเภท จํานวน หรือน้ําหนักของยาเสพติดใหโทษ   ถาศาล   
ชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบยาเสพติดใหโทษดังกลาวตามมาตรา ๑๐๒ หรือตามกฎหมายอื่น และไมมี  
คําเสนอวาผูเปนเจาของแทจริงไมไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบยาเสพติดใหโทษนั้น ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข  
มอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 มาตรา ๑๐๓  ในขณะที่ยังไมมีประกาศระบุชื่อยาเสพติดใหโทษตามมาตรา  ๘ (๑)              
แหงพระราชบญัญัตินี้  ให 
 (๑)  เฮโรอีน หรือเกลือของเฮโรอีน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔ ทวิ  แหงพระราชบัญญัติ     
ยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๐๔  เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
 (๒)   ยาเสพติดใหโทษที่มีชื่อในบัญชีทายกฎกระทรวง   และประกาศกระทรวงสาธารณสุข      
ดังตอไปนี้ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
  (ก)  ตามบัญชีทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน           
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 

                                             
(๗๕) มาตรา ๑๐๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๗๖) มาตรา ๑๐๑ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๗๗) มาตรา ๑๐๒ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๓๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

  (ข) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กําหนดรายชื่อยาเสพติดใหโทษเพิ่มเติม 
ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ฉบับลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒  ฉบับลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒  ฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษายน   
พ.ศ. ๒๕๑๔ ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ และฉบับลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 (๓) อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride)        
เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ 
 (๔)   กัญชา ตามพระราชบัญญัติกัญชา พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพืชกระทอมตาม
พระราชบัญญัติ พืชกระทอม พุทธศักราช ๒๔๘๖ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 
 
 มาตรา  ๑๐๔  ใหยายกเวนตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดให โทษซึ่ งใชอยูกอนวันที่                  
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
 ใหผูไดรับอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ดังกลาวในวรรคหนึ่ง 
ตามกฎหมายวาดวยยา ยื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย หรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓          
ตามมาตรา ๒๐ และในกรณีผูผลิตหรือผูนําเขา ใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓        
ตามมาตรา ๔๓ ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตและคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาดังกลาวแลว ใหผูยื่นคําขอดําเนินกิจการไปพลางกอนได แตถา            
ผูอนุญาตมีคําสั่งเปนหนังสือไมออกใบอนุญาตให หรือผูนั้นไมมายื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย หรือนําเขา 
และขอขึ้นทะเบียนตํารับยาภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหเปนอันหมดสิทธิตามมาตรานี้นับแตวันที่ทราบคําสั่ง
หรือวันที่พนกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แลวแตกรณี  และใหนําความใน
มาตรา ๕๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 มาตรา ๑๐๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตนํายายกเวนเขาในราชอาณาจักร ตามแบบ ย.ส. ๙  ทาย   
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ ตามที่ไดแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ นํายายกเวนเขาในราชอาณาจักร
ไดตามใบอนุญาตดังกลาว  แตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๔ ดวย 
 
 มาตรา ๑๐๖ ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหซ้ือ มี และจายยาเสพติดใหโทษ หรือใบอนุญาตพิเศษ    
ใหซ้ือ มี และจายยาเสพติดใหโทษเพิ่มขึ้นกวาจํานวนที่กําหนดไว  ตามความในกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
ซ่ึงใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงมียาเสพติดใหโทษไวในครอบครอง  ดําเนินกิจการตอไปได    
จนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และถาประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
กอนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ แตถาผูอนุญาตมีคําสั่งเปนหนังสือไมออกใบอนุญาตให ผูนั้นไมมีสิทธิดําเนินกิจการ
นับแตวันที่ทราบคําสั่งเปนตนไป  และใหนําความในมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
         ส. โหตระกิตย 
        รองนายกรัฐมนตรี 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๓๕   

 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษที่ใชบังคับ
อยูในปจจุบันไดใชบังคับมานานแลวและมีบทบัญญัติท่ีไมเหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเพ่ือให
การปราบปรามและควบคุมยาเสพติดใหโทษเปนไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยยาเสพติดใหโทษซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

(๗๘)อัตราคาธรรมเนียม 
 
 

(๑)   ใบอนุญาตใหผลิตซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
        ในประเภท ๒  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒)   ใบอนุญาตใหนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
        ในประเภท ๒  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๓)   ใบอนุญาตใหสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
        ในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๔)   ใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษ 
        ในประเภท ๒  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๕)   ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
        ในประเภท ๒  ฉบับละ    ๒๐๐ บาท 
(๖)   ใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษ 
        ในประเภท ๓ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๗)   ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษ 
        ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔  ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท 
(๘)   ใบอนุญาตนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
        ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท 
(๙)   ใบอนุญาตสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
        ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ    ๒๐๐ บาท 
(๑๐) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
        ในประเภท ๔ ฉบับละ    ๒๐๐ บาท 
(๑๑) ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกแตละครั้งซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
        ในประเภท ๓  ฉบับละ    ๑๐๐ บาท 
(๑๒) ใบอนุญาตจําหนายหรอืมีไวในครอบครอง 
        ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เกินปริมาณ 
        ที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๐ ฉบับละ    ๒๐๐ บาท 
(๑๓) ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ 
        ในประเภท ๓ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๑๔) ใบอนุญาตโฆษณาเพื่อการคาซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
        ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๘/๑ ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๑๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ    ๑๐๐ บาท 
 
 

                                             
(๗๘) อัตราคาธรรมเนียม แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๓๗   

(๑๖) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ 
        ยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๓ ฉบับละ    ๑๐๐ บาท 
(๑๗) การอนญุาตใหแกไขรายการทะเบียน 
         ตามมาตรา ๔๔ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๘) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ 
        การขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ ครั้งละเทากับ 
  คาธรรมเนียมสาํหรับ 
  ใบอนุญาตหรือ 
  ใบสําคัญนั้น      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ              
ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘” 
 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
 (๑)   พระราชบัญญัติฝน พุทธศักราช ๒๔๗๒ 
 (๒)   พระราชบัญญัติฝน พ.ศ. ๒๔๗๒ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 (๓)   พระราชบัญญัติฝนแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 (๔)   พระราชบัญญัติฝน (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 (๕)   พระราชบัญญัติฝน (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 (๖)   พระราชบัญญัติฝน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 (๗)   พระราชบัญญัติฝน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 (๘)   พระราชบัญญัติฝน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
   



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๓๙   

 มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “ยาเสพติดใหโทษ” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ    
พ.ศ. ๒๕๒๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๙ วรรคสาม และวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๑๐ ในขณะที่ไมมีประกาศใหฝน มูลฝน หรือพันธุฝนเปนยาเสพติดใหโทษประเภทใด
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ (๑) ใหฝน หรือมูลฝนตามกฎหมายวาดวยฝนเปนยาเสพติดใหโทษประเภท ๒ และ
พันธุฝนตามกฎหมายวาดวยฝนเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
 พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 
        รองนายกรัฐมนตรี 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๕๔ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘) 
ไดนําความใหมที่มีการแกไขเพิ่มเติมไปพมิพเพิ่มและพิมพแทนความเดิมที่ยกเลิกไวตามลําดับแลว 
 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๗  ลงวันที่          
๙ ธันวาคม ๒๕๐๑ ประกาศยกเลิกการเสพฝน และการจําหนายฝนทั่วราชอาณาจักร กฎหมายฝนจึงยังคงใชบังคับ       
แตเฉพาะเรื่องฐานความผิด และบทกําหนดโทษเทานั้น ฉะนั้นจึงเห็นสมควรยกเลิกพระราชบัญญัติฝน พุทธศักราช 
๒๔๗๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมทั้งหมด โดยกําหนดใหฝนเปนยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากนี้          
ยาเสพติดใหโทษประเภทพืชกระทอมเปนยาเสพติดใหโทษท่ีมีอันตรายนอยกวายาเสพติดใหโทษประเภทกัญชา           
จึงเห็นควรกําหนดบทลงโทษของยาเสพติดใหโทษประเภทพืชกระทอมใหต่ําลง  เพ่ือความเหมาะสม  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 



๔๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เปนปที่ ๔๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ         

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐” 
 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
 
 มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “เสพ” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน  

ฯลฯ 
 มาตรา ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ติดยาเสพติดใหโทษ” และ “การบําบัดรักษา” ระหวาง     
บทนิยามคําวา “เสพ” และ “สถานพยาบาล” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒   
ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 
 มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ      
พ.ศ. ๒๕๒๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๔๑   

ฯลฯ 
 มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ       
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา ๙๓ ทวิ  แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ    
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ฯลฯ 
 มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๙๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ   
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ฯลฯ 
 มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๑ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐๑ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ฯลฯ 
 มาตรา  ๑๓   ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหใชอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

ฯลฯ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
    พลเอก ป. ติณสูลานนท 
          นายกรฐัมนตรี 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๖๙ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐) 
ไดนําความใหมที่มีการแกไขเพิ่มเติมไปพมิพเพิ่มและพิมพแทนความเดิมที่ยกเลิกไวตามลําดับแลว 
 
 
 
 



๔๒  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มิไดนิยามคําวา “เสพ” ใหแตกตางจากคําวา “ติดยาเสพติดใหโทษ” และมิไดนิยามคําวา “บําบัดรักษา” ไว ซึ่งทําให      
มีปญหาในทางปฏิบัติ และบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับความหมายและการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ และ
การยึดยาเสพติดใหโทษในประเภทตางๆยังไมเหมาะสมกับทางปฏิบัติในปจจุบัน ตลอดจนยังไมมีบทกําหนดโทษสําหรับ
ผูท่ียุยงสงเสริมหรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการที่ผูอ่ืนเสพยาเสพติดใหโทษ
โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และไมมีบทกําหนดโทษสําหรับผูท่ีบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ        
เปนปกติธุระโดยมิไดกระทําในสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้ สมควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยนิยามถอยคําดังกลาวใหชัดเจน และแกไขบทบัญญัติเก่ียวกับความหมายและการจําหนายยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๓ และการยึดยาเสพติดใหโทษใหเหมาะสมและตรงกับทางปฏิบัติยิ่งขึ้นตลอดจนเพิ่มบทกําหนดโทษสําหรับ
กรณีเชนวานี้ และสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติฯดวยเพื่อใหสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียม         
ใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ และใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ได 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๔๓   

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ           
ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓” 
 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ฯลฯ 
 มาตรา ๔ บรรดาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรือในประเภท ๒ ที่ไมได
มีการโตแยงเรื่องประเภท จํานวน หรือน้ําหนักของยาเสพติดใหโทษ ถาศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบ
ยาเสพติดใหโทษดังกลาวตามมาตรา ๑๐๒ หรือตามกฎหมายอื่น กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและไมมี    
คําเสนอวาผูเปนเจาของแทจริงไมไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่
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ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบยาเสพติดใหโทษนั้น ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข  
มอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 
 มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
          ชวน หลีกภัย 
         นายกรฐัมนตรี 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๑ ก ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓) 
ไดนําความใหมที่มีการแกไขเพิ่มเติมไปพมิพเพิ่มและพิมพแทนความเดิมที่ยกเลิกไวตามลําดับแลว 
 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันคดียาเสพติดใหโทษมีปริมาณ   
เพ่ิมขึ้นทุกป  และการพิจารณาคดีตองใชเวลานานกวาคดีจะถึงท่ีสุด ในระหวางนั้นถาศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
ริบของกลางยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือตามกฎหมายอื่น   
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังไมมีบทบัญญัติใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมายมีอํานาจทําลายหรือนําของกลางยาเสพติดใหโทษไปใชประโยชนได  สงผลใหรัฐตองสิ้นเปลืองงบประมาณ   
เปนจํานวนมากในแตละป เพ่ือการเก็บรักษาและดูแลของกลางยาเสพติดใหโทษไมใหสูญหาย   ดังนั้น  เพ่ือเปนการ
ประหยัดงบประมาณ  สมควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือใหกระทรวงสาธารณสุข
หรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายมีอํานาจทําลายยาเสพติดใหโทษที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหริบหรือ
นํายาเสพติดใหโทษดังกลาวไปใชประโยชนได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ             
ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล        
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗            
และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ    
แหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕” 
 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “หนวยการใช” ระหวางบทนิยามคําวา “ติดยาเสพติดใหโทษ” 
และ “การบําบดัรักษา” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 
 มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “สถานพยาบาล” และ “เภสัชกร” ในมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
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ฯลฯ 
 มาตรา ๕ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ขอความ” และ “โฆษณา” ระหวางบทนิยามคําวา “ตํารับยา” 
และ “ผูรับอนุญาต” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 
 มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ       
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๗ ใหยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ   
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๙ ใหยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ    
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๖/๑ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ   
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ฯลฯ 
 มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด 
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ฯลฯ 
 มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๘/๑ และมาตรา ๔๘/๒ แหงพระราชบัญญัติ    
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ฯลฯ 
 มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๑๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๘/๑ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ   
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ฯลฯ 
 มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๑๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๑๑/๑ การอุทธรณ มาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๖๔/
๒ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ฯลฯ 
 มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ    
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความ  
ตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๔ 
แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด     
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๒๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๖/๑ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ฯลฯ 
 มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ 
มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๙ แหง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๒๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๙/๑ และมาตรา ๘๙/๒ แหงพระราชบัญญัติ   
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ฯลฯ 
 มาตรา ๒๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด       
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
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ฯลฯ 
 มาตรา ๒๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๙๒/๑ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ   
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ฯลฯ 
 มาตรา ๒๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๓๐ ใหยกเลิกมาตรา ๙๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒      
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๓๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๙๓/๒ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ฯลฯ 
 มาตรา ๓๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๓๓ ใหยกเลิกมาตรา ๙๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒      
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๓๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด      
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๓๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด    
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๓๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐๐/๑ และมาตรา ๑๐๐/๒ แหงพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  

ฯลฯ 
 มาตรา ๓๗ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และใหใชอัตราคาธรรมเนียม 
ทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

ฯลฯ 
 มาตรา ๓๘ ในระหวางที่ยังมิไดมีกฎกระทรวงหรือประกาศตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง       
มาตรา ๑๖ วรรคสอง  มาตรา ๒๐ วรรคสี่  มาตรา ๔๘ วรรคสาม มาตรา ๔๘/๑ วรรคสอง และมาตรา ๖๐     
วรรคสอง  ใหรัฐมนตรีหรือผูอนุญาตแลวแตกรณีพิจารณาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร 
 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๔๙   

 มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
          นายกรฐัมนตรี 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๙๖ ก ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕) 
ไดนําความใหมที่มีการแกไขเพิ่มเติมไปพมิพเพิ่มและพิมพแทนความเดิมที่ยกเลิกไวตามลําดับแลว 
 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพปญหาเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ      
ในปจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหเหมาะสม   
ยิ่งขึ้น โดยแกไขโทษในความผิดเก่ียวกับการมีไวในครอบครอง มีไวในครองครองเพื่อจําหนาย และจําหนายซึ่งยาเสพติด
ใหโทษจํานวนเล็กนอยใหมีโทษขั้นสูงลดลงเพ่ือใหเหมาะสมกับความผิด และใหบุคคลซึ่งตองหาวาเสพเขาสูกระบวนการ
ฟนฟูสมรรถภาพตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และใหศาลสามารถลงโทษไดเม่ือมีคํา          
รับสารภาพโดยพนักงานอัยการไมตองสืบพยานประกอบเสมอไป และใหศาลสามารถใชมาตรการรอการกําหนดโทษหรือ
รอการลงโทษไดกวางขวางขึ้น นอกจากนี้สมควรมีมาตรการใหทางราชการสามารถขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย 
หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ        
ยาเสพติดใหโทษ และสมควรเพิ่มมาตรการในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษโดยใหมีการคนไดโดยไมตอง 
มีหมายคน การใหมีอํานาจสั่งตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม    และ
เพ่ิมขอบเขตใหผูเสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือผูเสพและจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษที่มีจํานวนเล็กนอย  
มีโอกาสสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาไดกวางขวางขึ้น รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษใหลดหลั่นกันตามความรายแรง
ของการกระทําความผิดและใชมาตรการโทษปรับเปนหลักในการลงโทษผูกระทําผิดที่มุงหมายประโยชนทางเศรษฐกิจ 
ตลอดจนกําหนดมาตรการควบคุมการครอบครองเพื่อจําหนายยาทั่วไปซึ่งมีสวนผสมของยาเสพติดใหโทษและกําหนด   
วิธีการและควบคุมการโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ  การบําบัดรักษา  สถานพยาบาลและผูประกอบวิชาชีพใน     
สถานพยาบาล เพ่ือใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 



 



        รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๕๑        
 

 
ตอนที่ ๒ 

 

กฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๕๓

สารบัญ 
กฎกระทรวง 

    หนา 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข  
 การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน การแกไขรายการ           
 ทะเบียน  การขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน   
 และการขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ 
 ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ๕๕ - ๖๒ 
 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) การขอรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครอง     
 ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ๖๓ - ๗๙ 

 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒)  การขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออก 
 ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ๘๐ - ๙๐ 
 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) การขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือ 
 มีไวในครอบครองซึ่งยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๔  
 หรือในประเภท ๕ ๙๑ - ๙๗ 
 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) กําหนดคาธรรมเนียม (ยกเลิก)  ๙๘ 
 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  
 (ยกเลิก)  ๙๘ 
 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ฉลาก เอกสารกํากับยา คําเตอืนและขอควรระวัง  
 (ยกเลิก) ๙๘ 
 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายหรือมีไว 
 ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
 ที่ออกใหแกสวนราชการและสภากาชาดไทย  
 (ยกเลิก) ๙๘ 
 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๕) แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔)  
 (ยกเลิก) ๙๘ 
 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒)  
 (ยกเลิก) ๙๘ 
 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ฉลาก เอกสารกํากับยา คําเตือนและขอควรระวัง ๙๙ - ๑๐๗ 
  



๕๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

   หนา 
 

กฎกระทรวง ควบคุมการจําหนายยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๓ 
 ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสม   
 พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๐๘ - ๑๐๙ 
 

กฎกระทรวง  กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูรับอนุญาต                                  
  ตามกฎหมายวาดวยยาเสพตดิใหโทษ  
  พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑๑๐ - ๑๑๒ 

 

กฎกระทรวง  กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 
  ตามกฎหมายวาดวยยาเสพตดิใหโทษ  
  พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑๑๓ - ๑๑๔ 

 

กฎกระทรวง  วาดวยการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณ                     
  ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ  

  พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑๑๕ - ๑๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๕๕

 
 
 
 
  

  กฎกระทรวง 
  ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๒๙ (๓) มาตรา ๓๐ (๔) มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ 
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวง         
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผูใดประสงคจะขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๒๖ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวย   
หลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ย.ส. ๒๖  จํานวนหกชุด 
 ขอ ๒  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหใชแบบ ย.ส. ๒๗     
ทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ ๓  ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผูใดประสงคจะแกไข   
รายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลว ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๒๖    
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษดังกลาว 
  การแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผูอนุญาตจะแสดงไวในใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือจะออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๓ ตามแบบใบสําคัญเดิมใหใหมก็ได 
 ขอ ๔  ผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผูใดประสงคจะขอ  
ตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษดังกลาว ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๒๘ ทายกฎกระทรวงนี้ 
พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ย.ส. ๒๘ 
  การอนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผูอนุญาต
จะแสดงไวในรายการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ นั้น หรือจะออก      
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓ ตามแบบใบสําคัญเดิมใหใหมก็ได 
 ขอ ๕  ผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผูใดประสงคจะขอ
ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๒๙               
ทายกฎกระทรวงนี้ 
  การอนุญาตคําขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ให      
ผูอนุญาตออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามแบบใบสําคัญเดิม แตใหกํากับ   
คําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย      



๕๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 ขอ ๖   ผูรับอนุญาตผลิตหรือผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓ 
ตองจัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือคําเตือน หรือขอควรระวังการใชที่ภาชนะ
บรรจุหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตหรือนําเขาหรือสงออกใหตรงตามที่ไดรับอนุญาต   
ใหขึ้นทะเบียนไว  พรอมทั้งแสดงเลขที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ กํากับไวที่
ฉลากดวย 
 ขอ ๗  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 
  ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                                                                                  บุญสม มารติน 
                                                                      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๒) 
 

 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ 
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติวา การขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติด
ใหโทษในประเภท ๓  การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  การแกไขรายการทะเบียน 
การขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนและการขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
ตลอดจนการจัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๕๗

แบบ  ย.ส. ๒๖ 
 
 
 

คําขอขึ้นทะเบียน 
หรือแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

 
 

ตํารับยาหมวด    ปราศจากเชื้อ    น้ําและขี้ผ้ึงหรือครีม    เภสัชเคมีภัณฑ 
  ผง  เม็ดและแคปซูล   สกัด    ชีววัตถุ    อ่ืน ๆ  

๑.  ชื่อตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓  ภาษาไทย.…………………………………………………………………………………….…… 
         ภาษาตางประเทศ...………………………………………………………………………………… 

๒.  ชื่อสถานที่ผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓.…………………………………………………………………………………………….…… 
      อยูเลขที.่.………………….. ตรอก/ซอย..…………………………………….….. ถนน……………………………………………………………… 
       หมูที…่………….. ตําบล/แขวง……………………………………….……… อําเภอ/เขต..………………………………………..….…………… 
      จังหวัด..…………………………..………. ประเทศ…………………………………… โทรศัพท….…………………………………………………… 
๓.  ชื่อผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓.……………………………..…………………………………….. 
       ………………………………………………………………..…… ตามใบอนุญาตที่..……………………………………….………………………….….. 
๔.  ชื่อและปริมาณของยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓  และวัตถุอ่ืนอันเปนสวนประกอบของตํารับยา   ใหแจง

รายละเอียดดังน้ี 
(ก) ชื่อสามัญหรือชื่อตามตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือตํารายาอ่ืนใด   หรือแจงเปนชื่อทางเคมี และระบุ

ดวยวาอยูในตํารายาใด ฉบับที่หรือครั้งที่พิมพของตํารายาดังกลาว หรือเปนวัตถุออกฤทธิ์ หรือวัตถุอ่ืน
ที่พบใหม 

     (ข)  ปริมาณเปนมาตราเมตริก หรอืเปนรอยละ 
   ในตาํรับยานี้ …………………………………….…….…..…. (หนวย)    มียาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓                 

และวัตถุอ่ืนอนัเปนสวนประกอบ คือ 
 

 

ชื่อสามัญหรือชือ่ตามตํารายา 
 

ชื่อตํารายา 
 

ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เลขรับที…่………………………………………………
วันที่ ……………………………………………………..

(สําหรบัเจาหนาที่เปนผูกรอก) 



๕๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

๕ .   ขนาดบรรจ…ุ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖.    วิธีใชโดย……………………………………..……… ขนาดใชครั้งละ………………………………………. วันละ………………………………….. 
       หรือตามคําสั่งของแพทย 
๗.  ฉลาก  ใหแนบแบบฉลากของตํารับยามาดวย 
๘.    เอกสารกาํกับ  ( ถามี ) ใหแนบเอกสารของตาํรับยามาดวย 
๙.    หลักฐานแสดงสรรพคุณของตํารับยาและความไมปลอดภัยของตํารับยา  (ถาม)ี 
๑๐.  วิธีวิเคราะหมาตรฐานของตํารับยาและสวนประกอบของตํารับยา    ในกรณีที่ใชวิธีวิเคราะหตามตํารายาที่    

รัฐมนตรีประกาศ  ใหอางตาํรายานั้น  ถาใชวิธีวิเคราะหนอกตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศใหแนบรายละเอียด
ของวิธีวิเคราะหมาดวย 

๑๑.  หลักฐานแสดงวาไดขอขึ้นทะเบียนหรือไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓   
       ไวแลว (ในกรณีขอแกไขรายการทะเบียน) 
 

(ลายมือชื่อ)………………………………………………….…… ผูยื่นคําขอ 
   (……………………………………………..….....) 

 
(ลายมือชื่อ)…………………………………………..…………. เภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัตกิาร 

   ( …………………………………………..…..……)     
 
หมายเหต ุ   (๑)  ใหทาํเครือ่งหมาย X ในชอง  ที่ตองการ 
         (๒)  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๕๙

แบบ ย.ส. ๒๗ 
 
 
 
 
 

  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

 
ใบสําคัญที…่……………………………. 

ใบสําคัญฉบับนี้แสดงวา 
 ตํารับยาชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
ซ่ึงมีสูตรตํารับ ดังตอไปนี้ 
 ………………………………………………………………….  ………………………………………………………..……… 
 …………………………………………………………………. …………………………………………………………..…… 
 …………………………………………………………………. ………………………………………………………..……… 
 …………………………………………………………………. ………………………………………………………..……… 
ขนาดบรรจ.ุ.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสถานที่ผลิต…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
อยูเลขที.่.……………………………… ตรอก/ซอย……..……………………………………. ถนน.…………………………………………………………… 
หมูที…่……………………. ตําบล/แขวง……………………………………………… อําเภอ/เขต.………………………………………………………….. 
จังหวัด……………………………………….. ประเทศ…………………………………… โทรศัพท……………………………………………………………… 

ไดรับขึ้นทะเบียนไวแลว 
 เมื่อวันที่………………..…… เดือน……………………………………………………………. พ.ศ.…………………………………………….… 
สําหรับ……………………………………………………………………………………………. ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
ในประเภท ๓ ใบอนุญาตที่………………………………………………………………………………………. อยูเลขที่……………………………….….. 
ตรอก/ซอย………………………….…………….……… ถนน………………………………………………………………………. หมูที…่……………………. 
ตําบล/แขวง………………………………………………..…………….. อําเภอ/เขต..…………………………………………………………………………… 
จังหวัด……………………………………. โทรศัพท………………………………………………………….. ซ่ึงเปนผูขอขึ้นทะเบียนตํารับยานี ้
 ใบสําคัญฉบับนี้มีอายุใชไดจนถึงวันที่…………..… เดือน………………………………………..……. พ.ศ.……………………… 
 
 ใหไว ณ วันที่……………..… เดือน…………………………………………….………. พ.ศ.……………………… 
     
 …………………………………………………………………… 
                    ผูอนุญาต   
 
 



๖๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตออายุใบสําคัญ ครั้งที่ ๑ 
ใหตออายุใบสําคัญฉบับนี้จนถึง 
วันที่……….เดือน……………………….พ.ศ……….
(ลายมือชื่อ)…………………………………………….
ตําแหนง……………………………………………..….
  ผูอนุญาต 

การตออายุใบสําคัญ ครั้งที่ ๒ 
ใหตออายุใบสําคัญฉบับนี้จนถึง 
วันที่………..เดือน………………….…..พ.ศ.……..
(ลายมือชื่อ)…………………………………………….
ตําแหนง.…………………………….…………………..
  ผูอนุญาต 

การตออายุใบสําคัญ ครั้งที่ ๔ 
ใหตออายุใบสําคัญฉบับนี้จนถึง 
วันที่………เดือน………………………..พ.ศ.………
(ลายมือชื่อ)…………………………….……………..
ตําแหนง…………………………………………………..
  ผูอนุญาต 

การตออายุใบสําคัญ ครั้งที่ ๓ 
ใหตออายุใบสําคัญฉบับนี้จนถึง 
วันที่………..เดือน……………………..พ.ศ………..
(ลายมือชื่อ)…………………………………………….
ตําแหนง …………………………………………….……
  ผูอนุญาต 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๖๑

แบบ ย.ส. ๒๘     
 
 

 
คําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตาํรับยาเสพตดิใหโทษในประเภท  ๓ 

 
 

ขาพเจา………………………………………………………………………………………………………………………... ซ่ึงมีผูดําเนินกิจการ 
     (ชื่อผูขอตออายุใบสาํคัญ) 

ชื่อ……………………………………………………………………………………………… ไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
ในประเภท ๓ ตามใบอนุญาตที่ ………………………………………………………………………………………. ณ สถานที่ผลิตหรือนําเขา 
ชื่อ………………………………………….………………..…. อยูเลขที…่………………………….. ตรอก/ซอย…………………………………………..… 
ถนน………………………………………………..……….…. หมูที…่………………… ตําบล/แขวง…………..…………………………..…………………. 
อําเภอ/เขต…………………..………………..… จังหวัด……………………….………………. โทรศัพท…………………………………….……….…… 

ขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ชือ่…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….…..ตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๓ ที่………………………….…………………..….. 
 

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ มาดวย คือ 
(๑)  สําเนาใบอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓ หรือใบแทน  
(๒)  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓  

 
(ลายมือชื่อ) ………………………………………… ผูยื่นคําขอ 

 
(ลายมือชื่อ) ………………………………………….เภสชักรผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 

 
หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขรับที…่………………………………………………
วันที่ ……………………………………………………..

(สําหรบัเจาหนาที่เปนผูกรอก) 



๖๒  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

แบบ ย.ส. ๒๙  
 
 
 

คําขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตาํรับยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๓ 

 
 เขียนที…่…………………………………………………………………. 
 วันที่………..….. เดือน…………………………………... พ.ศ.……………… 
 ขาพเจา………………………………………………………………………………………………………………….……. ซ่ึงมีผูดําเนินกิจการ 

ชื่อ………………………………………………………………………………………………….……. ไดรบัอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติด
ใหโทษในประเภท ๓ ตามใบอนุญาตที่……………………………………………………………………………… ณ สถานที่ผลิตหรือนําเขา 
ชื่อ………………………………………………………………. อยูเลขที…่…………………………………. ตรอก/ซอย………………………………………… 
ถนน………………………………………………………… หมูที…่……………………………… ตําบล/แขวง………………………………………………….. 
อําเภอ/เขต……………………………..………………. จังหวัด………………………………………… โทรศัพท…………………………………...……… 
 ขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ชื่อ ..………………………………….. 
.……………………………………………………………………………………….………… ตามใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๓ ที่………………………………………………… 
 เหตุที่ขอรับใบแทน………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลายมือชื่อ)………………………………………………….………… ผูยื่นคําขอ 
 
หมายเหต ุ (๑)  ในกรณีทีใ่บสําคัญการขึน้ทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ สูญหาย   ใหนํา                
   ใบแจงความตอเจาหนาที่วาใบสําคัญดังกลาวไดสูญหายมาดวย 
 (๒)  ในกรณีใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ถูกทําลายหรือลบเลือน 
                        ในสาระสําคัญ ใหแนบใบสาํคัญที่ถูกทําลายหรือลบเลือนนั้นมาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ช่ือผูขอใบแทน)

เลขรับที…่………………………………………………
วันที่ ……………………………………………………..

(สําหรบัเจาหนาที่เปนผูกรอก) 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๖๓

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๖๐             
และมาตรา  ๖๒   แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข     
ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไว
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวย   
หลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ย.ส. ๑ 
 ขอ ๒  ผูอนุญาตจะพิจารณาอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
ไดตอเมื่อผูขอรับใบอนุญาตมีความมุงหมายที่จะมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เพื่อนําไปใช
เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ 
  (๑)  การผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (๒)  เปนตัวอยางเพื่อการศึกษา 
  (๓)  เพื่อการวิจัยทางดานการแพทยหรือวิทยาศาสตร 
  (๔)  เพื่อประโยชนของทางราชการ 
  ในกรณีการขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองเพื่อวัตถุประสงคตาม (๑)  ผูขอรับใบอนุญาต  
จะตองเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาเภสัชกรรมซึ่งเปนผูควบคุมกิจการของสถานที่ซ่ึงไดรับ
ใบอนุญาตใหผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๐ ดวย 
  ในกรณีการขอรับใบอนุญาตจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ สําหรับหมวด ค.     
ตามขอ ๓ (๓) ของผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาเภสัชกรรม ผูขอรับใบอนุญาตจะตองเปน   
ผูควบคุมกิจการของสถานที่ขายยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยาดวย 
 ขอ ๓  ใบอนุญาตจําหนายซึ่งยาเสพตดิใหโทษในประเภท  ๒  ใหใชแบบ  ย.ส. ๒               
ทายกฎกระทรวงนี้ และแบงหมวด ดังตอไปน้ี 
  (๑)  หมวด ก.  สําหรับกระทรวง  ทบวง  กรม  องคการบริหารสวนทองถ่ิน  รวมทั้ง
กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย  และองคการเภสัชกรรม 
  (๒)  หมวด ข.  สําหรับผูประกอบการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ 
  (๓)  หมวด ค.  สําหรับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง
สาขาเภสัชกรรมหรือทันตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง 



๖๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 ขอ ๔  ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  ใหใชแบบ  ย.ส. ๓   
ทายกฎกระทรวงนี้ และใหแบงหมวดเชนเดียวกับใบอนุญาตจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ตามขอ ๓ 
 ขอ ๕  ใหผูรับใบอนุญาตจําหนายหรอืมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  (๑)  เมื่อประสงคจะซื้อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  เพือ่จําหนายหรือมีไวในครอบครอง 
ตามวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 
  (๒)  การใชยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  เพื่อการผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓        
ทุกครั้ง จะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเลขาธิการกอนจึงจะทําการผลติได ทั้งนี้ โดยใหยื่นหนังสือขออนุญาต
ตอเลขาธิการตามแบบทีเ่ลขาธิการกําหนด 
  (๓)  การจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  ใหแกบคุคลภายนอกที่ไมใชคนไขซ่ึงผูรับ
อนุญาตเปนผูใหการรักษา  จะกระทําไดตอเมื่อมีใบสั่งจายของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม   ผูประกอบโรคศิลปะ
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม  หรอืผูประกอบการบําบัดโรคสัตว  ตามแบบ ย.ส. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ ๖  ใหผูรับอนุญาตจําหนายหรือมไีวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๒      
จัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษเสนอตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายปตามแบบ ย.ส. ๖ และแบบ ย.ส. ๗ 
ทายกฎกระทรวงนี้ 
  บัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งใหจัดทําเปนสองฉบับ  ฉบับหนึ่งใหเสนอตอ
เลขาธิการภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนหรือสิ้นป แลวแตกรณี  อีกฉบับหนึ่งพรอมดวยเอกสารหลักฐาน 
เก่ียวกับการรับจายยาเสพติดใหโทษที่ไดลงรายการในบัญชีดังกลาว  ใหเก็บรักษาไว   ณ  สถานที่ที่กําหนดไวใน     
ใบอนุญาตมีกําหนดหาปนับแตวันที่ลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี 
 ขอ ๗  ผูรับอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ผูใด
ประสงคจะจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เกินปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดตาม
มาตรา ๖๐ ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๘ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ ๘  ใบอนุญาตจําหนายหรือมไีวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เกินปริมาณ 
ที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๐ ใหใชแบบ ย.ส. ๙ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ ๙  ผูรับอนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  ผูใด
ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๑๐ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่  
ระบุไวในแบบ ย.ส. ๑๐ 
  การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูอนุญาตจะแสดงไวในรายการตออายุในใบอนุญาตเดิม    
หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหมก็ได 
 ขอ ๑๐   ผูรับอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ผูใด
ประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๑๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 
  ใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบใบอนุญาตเดิม แตใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย 
 ขอ ๑๑    การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 
 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๖๕

  ใหไว ณ วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                      บุญสม มารติน 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๒) 
 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจากมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๕            
และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติวาการขอรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไว      
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุ   
ใบอนุญาต   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต   ตลอดจนการขออนุญาตจําหนายหรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เกินปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนด  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ และ  
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง    และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหผูรับอนุญาตจัดทําบัญชีรับจาย
ยาเสพติดใหโทษตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

แบบ ย.ส. ๑ 
 
 
 
 

คําขอรับใบอนุญาต 
จําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 

 
 เขียนที.่...........................………………………......... 
 วันที่..…..…….. เดือน...............…..……………… พ.ศ. ....…...... 
๑.  ขาพเจา...................................................................................................................................... 

       (ชื่อผูขอรับใบอนุญาต) 
     อยูเลขที.่............................ ตรอก/ซอย........................................ ถนน..........................……..…..... 
     หมูที.่.............…. ตําบล/แขวง...........................................… อําเภอ/เขต............................………….... 
     จังหวัด.............................……….. โทรศัพท................................................. 
๒.  ซ่ึงมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ………............................................................................... อาย.ุ......…….......ป 
     สัญชาติ........................ อยูเลขที.่.................................. ตรอก/ซอย.............................................. 
     ถนน.........................…………......….....หมูที.่..................ตําบล/แขวง................................................ 
     อําเภอ/เขต..........................………… จังหวัด.........................…….. โทรศัพท....................................... 
 

๓.  ขอรับใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ในหมวด...................................................(๑) 
 

     หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ในหมวด..........................................…......(๑) 
๔.  สถานที่ทาํการชื่อ......................................................................... อยูเลขที.่................................... 
     ตรอก/ซอย.............................……......... ถนน.............................…………………..... หมูที.่..................... 
     ตําบล/แขวง..................................................... อําเภอ/เขต.......................................................... 
     จังหวัด.............................................. โทรศัพท.............................……....... 
๕.  วัตถุประสงคในการขอรับใบอนุญาต................................................................................................ 
๖.  ชื่อยาเสพติดใหโทษที่ขอรับใบอนุญาตตาม ๓. .................................................................................. 
๗.  พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ มาดวย คือ 

 (๑)  สําเนาหรอืรูปถายทะเบยีนบาน 
 (๒)  สําเนาหรอืรูปถายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือใบอนุญาต  
         ประกอบการบําบัดโรคสัตว 
 (๓)  หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตตาม ๒. 
 (๔)  สําเนาหรอืรูปถายใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาล หรอืใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบนัแลวแตกรณี 
 (๕)  รูปถายของผูขอรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการ ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร จาํนวน ๒ รูป 
 

   (ลายมือชื่อ) ..............................……………....... ผูยื่นคําขอ 

เลขรับที่ ........................................ 
วันที่ ............................................. 

(สําหรบัเจาหนาที่เปนผูกรอก) 

 

ที่ปดรูปถาย 
ผูขอรับใบอนุญาต

หรือ 
ผูดําเนินกิจการ 

ขนาด  
๓x๔ เซนติเมตร



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๖๗

หมายเหตุ  (๑)  หมวด ก. สําหรับกระทรวง ทบวง กรม องคการบริหารสวนทองถ่ิน รวมทั้งกรุงเทพมหานคร  
                     สภากาชาดไทย หรือองคการเภสัชกรรม 
          หมวด ข. สําหรับผูประกอบการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ 
          หมวด ค. สําหรับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง                
             ในสาขาเภสัชกรรมหรือทนัตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง    
     (๒)  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

แบบ ย.ส. ๒  
 
 
 
 
 
 

                  ใบอนุญาต 
       จําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
 

ใบอนุญาตที่....................….......... หมวด.................. 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก 
............................................................... 

          โดยมี..........................................................................................……………. เปนผูดําเนินกิจการ 
เพื่อแสดงวาเปนผูรับอนุญาตใหมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๒ 
ตามรายการดังตอไปนี้  คือ 

  ........................................................... ........................................................... 
  ........................................................... ...........................................................  
  ........................................................... ........................................................... 
  ........................................................... ........................................................... 
  ........................................................... ........................................................... 

   ณ สถานที่ชื่อ.....................................................................................................................… 
อยูเลขที.่.................. ตรอก/ซอย.............................................  ถนน................................................... 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง..............................................  อําเภอ/เขต...........................….................. 
จังหวัด.......................................... โทรศัพท........................................... 
   

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑  ธนัวาคม  พ.ศ..............……….. และใหใชไดเฉพาะสถานที่ซ่ึง
ระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น 
 
      ใหไว ณ วันที่....…........ เดือน...................……………....... พ.ศ. .........…....... 
 
                                                                   ..........................................……………….. 
                                                       ตําแหนง ..........................................………………... 
                                                                                      ผูอนุญาต 
 
 
 

 

ที่ปดรูปถาย 
ผูรับอนุญาต 

หรือ 
ผูดําเนินกิจการ 

ขนาด  
๓x๔ เซนติเมตร



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๖๙

 
รายการตออายุใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ ๑ 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ........…..  
(ลายมือชื่อ)......................…..... 
ตําแหนง..................................  

        ผูอนุญาต 
............/.................../............ 

การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ ๒
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ........….. 
(ลายมือชื่อ)........................…... 
ตําแหนง.................................. 

        ผูอนุญาต 
............/.................../............

การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 
๔ 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ....…...... 
(ลายมือชื่อ).....................…..... 
ตําแหนง.................................. 

       ผูอนุญาต 

การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ ๓ 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ........…..  
(ลายมือชื่อ).......................….... 
ตําแหนง..................................  

        ผูอนุญาต 
............/.................../............ 



๗๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

แบบ ย.ส. ๓ 
 
 
 
 
 

 

ใบอนุญาต 
มีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 

 

ใบอนุญาตที่....................….......... หมวด.................. 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก 
............................................................... 

          โดยมี..........................................................................................……………. เปนผูดําเนินกิจการ 
เพื่อแสดงวาเปนผูรับอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ..............................................................................................................…...... 
ตามรายการดังตอไปนี้  คือ 

  ........................................................... ........................................................... 
  ........................................................... ...........................................................  
  ........................................................... ........................................................... 
  ........................................................... ........................................................... 
  ........................................................... ........................................................... 

   ณ สถานที่ชื่อ.....................................................................................................................… 
อยูเลขที.่.................. ตรอก/ซอย.............................................  ถนน................................................... 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง..............................................  อําเภอ/เขต...........................….................. 
จังหวัด.......................................... โทรศัพท........................................... 
   

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑  ธนัวาคม  พ.ศ..............……….. และใหใชไดเฉพาะสถานที่ซ่ึง
ระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น 
 
      ใหไว ณ วันที่....…........ เดือน...................……………....... พ.ศ. .........…....... 
 
                                                                   ..........................................……………….. 
                                                       ตําแหนง ..........................................………………... 
                                                                                      ผูอนุญาต 
 
 

 

ที่ปดรูปถาย 
ผูรับอนุญาต 

หรือ 
ผูดําเนินกิจการ 

ขนาด  
๓x๔ เซนติเมตร



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๗๑

 
รายการตออายุใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ ๑ 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ........…..  
(ลายมือชื่อ)......................…..... 
ตําแหนง..................................  

        ผูอนุญาต 
............/.................../............ 

การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ ๒
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ........….. 
(ลายมือชื่อ)........................…... 
ตําแหนง.................................. 

        ผูอนุญาต 
............/.................../............

การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 
๔ 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ....…...... 
(ลายมือชื่อ).....................…..... 
ตําแหนง.................................. 

       ผูอนุญาต 

การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ ๓ 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ........…..  
(ลายมือชื่อ).......................….... 
ตําแหนง..................................  

        ผูอนุญาต 
............/.................../............ 



๗๒  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

แบบ ย.ส. ๔ 
คําขอซื้อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 

 
  เขียนที.่...........………………………......................... 
 วันที่...…..... เดือน.............………………….... พ.ศ....….......... 
 ขาพเจา...................................................................................……………...... ซ่ึงมีผูดําเนินกิจการ 

ชื่อ...................................................…………………………………….. ไดรับอนุญาตใหจําหนายหรือมีไวในครอบครอง 
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ตามใบอนุญาตที่............................................... หมวด....................……… 
ณ สถานที่ชื่อ.......................................................................…….......………………………………………………………......  
อยูเลขที.่................... ตรอก/ซอย............................……........…. ถนน...............................……..…............. 
หมูที.่.........……... ตําบล/แขวง.....................................…........ อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด........................................... โทรศัพท........................................... 
ขอยื่นคํารองตอเลขาธิการเพือ่ขอซื้อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ตามรายการดังตอไปนี้ 
 

ปริมาณยาเสพติดใหโทษ 
 

ชื่อของสิ่งปรุง 
 

 
ปริมาณ
ของ 
ส่ิงปรุง 

 

ชื่อ 
ยาเสพติดใหโทษ 

ปริมาณของ
ยาเสพติด 
ใหโทษ 

คิดเปนรอยละ
ท่ีขอซื้อ 

(กรัมหรือ ซม.๓)

ท่ีไดรับ 
แตตนปถึงวันนี้

(กรัมหรือ ซม.๓) 

ท่ีไดจําหนาย 
แตตนปถึงวันนี้ 

(กรัมหรือ ซม.๓) 

ท่ีคงเหลือ 
(กรัมหรือ ซม.๓)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

ขอรับรองวายาที่ขออนุญาตซื้อนี้ไมเกินปริมาณซึ่งขาพเจาไดรับอนุญาตใหมีได 
(ลายมือซ่ือ)......................................................... ผูขอซ้ือ 

 
 

  ใบรับรองสําหรับตัวแทนในกรณีที่ผูรับอนุญาตไมไดมารับยาดวยตนเอง 
  ขาพเจาขอรับรองวา............................................................................ ผูนําคําขอมายื่นนี้ 
เปนตัวแทนขาพเจาในการรับยาขางบนนี้ และขาพเจาขอรับผิดชอบในการรับยา และนําสงใหขาพเจาโดยเรียบรอย 

(ลายมือซ่ือ)......................................................... ผูขอซ้ือ 
 
หมายเหตุ   ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 

(ชื่อผูขอซื้อ)



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๗๓

แบบ ย.ส. ๕  
 

ใบสั่งจายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
 
 ขาพเจา........................................................................……........ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ/
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ใบอนุญาตประกอบการบําบัดโรคสัตว เลขที.่.....................………………........ 
อยูเลขที.่............................ ตรอก/ซอย......................................... ถนน...........................…................. 
หมูที.่.................... ตําบล/แขวง....................................…..... อําเภอ/เขต.......................…………………........ 
จังหวัด...........................…..... โทรศัพท...............................………...... 

รายการยาเสพติดใหโทษที่สั่งจายและจํานวน 
............................................................………………………….......................... 
........................................................……………………………............................ 
..................................................………………………….................................... 
.............................................……………………………....................................... 

ใหแก (ชื่อผูรับการรักษาหรือชื่อเจาของสัตวซ่ึงรับการบําบดั) …………………………………………………………………………………… 
อยูเลขที.่..........……………....... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน......................................…..…. 
หมูที.่............……….. ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต........................................…... 
จังหวัด................................... โทรศัพท....................................…..... 
 
 วันที่............. เดือน.....................………………..... พ.ศ. ................ 
 
                                                      (ลายมือซ่ือ)...............................………..……..........ผูออกใบสั่ง 
 
 
หมายเหตุ   ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

แบบ ย.ส. ๖ 
รายงานประจําเดือน.............................. พ.ศ. .................... 

 

  ชื่อผูรับอนุญาต........................................................………………........... ใบอนุญาตจําหนาย
หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที.่......................................... หมวด................…... 
สถานที่ชื่อ......................................................................................................................................... 
อยูเลขที.่.................. ตรอก/ซอย............................................. ถนน.................................................... 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด....................................... โทรศัพท........................................... 
 

ปริมาณ (กรัมหรือ ซม.๓) 
วัน เดือน ป 

ชื่อยาเสพติด 
ใหโทษ 

ในประเภท ๒ 
รหัส ไดมาจาก จายไป 

รับ จาย คงเหลือ 
หมายเหตุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 (ลายมือชื่อ)............................................ .. (ผูรับอนุญาต) 
 
 
หมายเหต ุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 
 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๗๕

แบบ ย.ส. ๗ 
รายงานประจําป พ.ศ. ...................... 

 

  ชื่อผูรับอนุญาต...........................................................………………........ ใบอนุญาตจําหนาย
หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที.่......................................... หมวด .................... 
สถานที่ชื่อ......................................................................................................................................... 
อยูเลขที.่.................. ตรอก/ซอย............................................. ถนน.................................................... 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด........................................... โทรศัพท........................................... 
 

ปริมาณ (กรัมหรือ ซม.๓) 
อันดับ 

ชื่อยาเสพติดใหโทษ 
ในประเภท ๒ รหัส 

รับ จาย คงเหลือ 
หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
    (ลายมือชื่อ)............................................... (ผูรับอนุญาต) 
 
หมายเหต ุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 
 



๗๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

แบบ ย.ส. ๘ 
คําขอรับใบอนุญาต 

จําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
เกินปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๐ 

 
 เขียนที.่........................………………………............ 
 วันที่....……... เดือน.............…………………….. พ.ศ.........…... 
 ขาพเจา...................................................................……………...................... ซ่ึงมีผูดําเนินกิจการ 

ชื่อ............................................................................... ไดรับใบอนุญาตใหจําหนายหรือมีไวในครอบครอง 
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ตามใบอนุญาตที่..................…………................... หมวด..................…........ 
ขอยื่นคํารองตอเลขาธิการ เพือ่ขออนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครอง (๑)............................................... 
.......................................................................เปนปริมาณ ............................................กรัมหรือ ซม.๓ 

ซ่ึงมีอยูใน (๒).................................................. เปนปริมาณ ............................…........…...กรัมหรือ ซม.๓ 

ซ่ึงเกินกวาปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๐ ณ สถานที่จําหนายหรอืมีไวในครอบครอง 
ชื่อ...........................………………......………............... อยูเลขที่................. ตรอก/ซอย.................................. 
ถนน .......................…………………........... หมูที.่................... ตําบล/แขวง.....................................….......... 
อําเภอ/เขต ......................…………... จังหวัด .......................................... โทรศัพท ................................. 
 เหตุที่ขาพเจายืน่คําขออนุญาตนี้ คือ................................................………………............................ 
 บัดนี้  ขาพเจายังมี .............................……..................เหลืออยูเปนปรมิาณ..............………..... กรัม 
หรือ ซม.๓ และนับตั้งแตวันที่............. เดือน ...............…............... พ.ศ. .............. ซ่ึงเปนวันออกใบอนุญาต
ใหขาพเจา  ขาพเจาไดจายไปแลวเปนปริมาณ.............................................. กรัม หรือ ซม.๓ 
 
 (ลายมือชื่อ)..................................................... ผูยื่นคําขอ 
 
 
หมายเหตุ   (๑)  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษซึง่มีอยูในยาที่ขออนุญาตนั้น 
      (๒)  ระบุชื่อของสิ่งปรุงหรือลักษณะของยาที่ตองการ 
      (๓)  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก   
 
 
 
 
 
 
 

(ชื่อผูขอรับใบอนุญาต)



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๗๗

แบบ ย.ส. ๙ 
 
 
 
 
  
                                                        ใบอนุญาต 

จําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
เกินปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๐ 

 
ใบอนุญาตที่............................... ครั้งที่ ................... 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก 
............................................................... 

         โดยมี.................................................................................. เปนผูดําเนินกิจการตามใบอนุญาต
จําหนายหรือมไีวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที…่……………………………………… หมวด……………………
เพื่อแสดงวาเปนผูรับอนุญาตใหจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๒ เปนกรณีพิเศษ 
เกินปริมาณทีร่ฐัมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๐ คือ 
 

 .........................................................................………………………………………….. 
 ณ สถานที่จาํหนายหรือมไีวในครอบครอง ชื่อ ........................................................................... 
อยูเลขที.่.................. ตรอก/ซอย........................................... ถนน..................................….................. 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต.........................……..................... 
จังหวัด........................................... โทรศัพท........................................... 
   ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ....………….  และใหใชไดเฉพาะสถานที่จาํหนาย
หรือมีไวในครอบครองที่ระบุไวในใบอนุญาตนี้เทานั้น 

 
      ใหไว  ณ วันที่........……... เดือน.................………………....... พ.ศ. ................ 
 
                                                                       ............................................ 
                                                        ตําแหนง ............................................………… 
                                                                                     ผูอนุญาต 
 
 
 
 



๗๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

แบบ ย.ส. ๑๐ 
 
 
 
 
 

คําขอตออายุใบอนุญาต 
จําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 

 
 เขียนที.่...............................………………………..... 
 วันที่...…….... เดือน..........………….……....... พ.ศ. ..........….. 
 ขาพเจา............................................................................……………............. ซ่ึงมีผูดําเนินกิจการ 
 

ชื่อ ...................................................................................ไดรับอนุญาตใหจําหนายหรือมีไวในครอบครอง 
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ตามใบอนุญาตที่................................................................................... 
ณ สถานที่จาํหนายหรือมไีวในครอบครอง ชื่อ........................................................................................... 
อยูเลขที.่.................. ตรอก/ซอย............................................. ถนน.................................................... 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด........................................... โทรศัพท........................................... 
 ขอตออายุใบอนุญาตดังกลาวขางตน ประจําป พ.ศ. .....................….. 
 พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ มาดวย คือ 
 (๑)  รูปถายของผูขอตออายุใบอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการ ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร                          
                         จํานวน ๓ รูป (ในกรณีตองออกใบอนุญาตใหม) 
  (๒)  ใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๒ หรือใบแทน 
 

(ลายมือชื่อ)....................................................... ผูยื่นคําขอ 
 
หมายเหต ุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขรับที่ ........................................ 
วันที่ ............................................. 

(สําหรบัเจาหนาที่เปนผูกรอก) 

 

ที่ปดรูปถาย 
ผูขอตออายุใบอนุญาต

หรือ 
ผูดําเนินกิจการ 

ขนาด  
๓x๔ เซนติเมตร

(ชื่อผูขอตออายุใบอนุญาต)



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๗๙

แบบ ย.ส. ๑๑ 
 
 
 
 
 

คําขอใบแทนใบอนุญาต 
จําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 

 
 เขียนที.่.................................………………………... 
 วันที่.....…….. เดือน...........…………………..... พ.ศ. .............. 
 ขาพเจา................................................................................……………......... ซ่ึงมีผูดําเนินกิจการ                                    

ชื่อ ..................................................................…............. ไดรับอนุญาตใหจําหนายหรือมีไวในครอบครอง
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ตามใบอนุญาตที่............................……............... หมวด..........………………...  
ณ สถานที่จาํหนายหรือมไีวในครอบครอง ชื่อ........................................................……………………………........... 
อยูเลขที.่.................. ตรอก/ซอย............................................. ถนน.................................................... 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด........................................... โทรศัพท........................................... 
 ขอรับใบแทนใบอนุญาตจําหนายหรือมไีวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
 เหตุที่ขอรับใบแทน...........................................................................................……………......... 
....................................................................................................................................................... 
 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบรปูถายของผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการ  
ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร ๒ รูป มาดวยแลว 
 
 (ลายมือชื่อ)..................................................... ผูยื่นคําขอ 
 
 
หมายเหต ุ (๑) ในกรณีใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ สญูหาย         
    ใหนําใบแจงความตอเจาหนาทีว่าใบอนุญาตดังกลาวไดสูญหายมาดวย 
     (๒) ในกรณีใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ถูกทําลาย 

           หรือลบเลือนในสาระสําคัญ ใหแนบใบอนุญาตที่ถูกทําลายหรือลบเลือนนั้นมาดวย 
       (๓) ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 
 
 
 

เลขรับที่ ........................................ 
วันที่ ............................................. 

(สําหรบัเจาหนาที่เปนผูกรอก) 

 

ที่ปดรูปถาย 
ผูขอใบแทนใบอนุญาต

หรือ 
ผูดําเนินกิจการ 

ขนาด  
๓x๔ เซนติเมตร

(ชื่อผูขอใบแทนใบอนุญาต)



๘๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๙ (๑)  
มาตรา ๓๐ (๑) มาตรา ๓๑ (๑) มาตรา ๓๕ และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๓ ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๑๒ ทายกฎกระทรวงนี้พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ย.ส. ๑๒ 
 ขอ ๒  ใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหใช
แบบ ย.ส. ๑๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ ๓  ผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผูใดประสงคจะขอรับ
ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกแตละครั้งซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหยื่นคําขอทุกครั้งที่จะมีการนําเขาหรือ
สงออก โดยใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๑๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ ๔  ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกแตละครั้งซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  ใหใชแบบ    
ย.ส. ๑๕  หรือแบบ ย.ส. ๑๖ ทายกฎกระทรวงนี้ แลวแตกรณี 
 ขอ ๕  ใหผูรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
ปฏิบัติดังนี้ 
 (๑)  จัดทําปายดวยวัตถุถาวร ขนาดกวางและยาวไมนอยกวา ๑๐x๖๐ เชนติเมตร และมี        
ขอความเปนอักษรไทยวา สถานที่ผลิต จําหนาย นําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ แลวแตกรณี 
ขนาดตัวอักษรสูงไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร 
 (๒)  จัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษเสนอตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายปตามแบบ   
ย.ส. ๑๗ และแบบ ย.ส. ๑๘ ทายกฎกระทรวงนี้ 
  บัญชีรับจายยาเสพติดตาม (๒) ใหจัดทําเปนสองฉบับ ฉบับหนึ่งใหเสนอตอเลขาธิการภายใน
สามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนหรือสิ้นป แลวแตกรณี อีกฉบับหนึ่ง พรอมดวยเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการรับจาย
ยาเสพติดใหโทษที่ไดลงรายการในบัญชีดังกลาวใหเก็บรักษาไว ณ สถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาตมีกําหนดหาป
นับแตวันที่ลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี 
 ขอ ๖  ผูรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผูใด
ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๑๙ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุ
ไวในแบบ ย.ส. ๑๙ 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๘๑

  การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูอนุญาตจะแสดงไวในรายการตออายุในใบอนุญาตเดิม   
หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหมก็ได 
 ขอ ๗  ผูรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผูใด
ประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๒๐ ทายกฎกระทรวงนี้ ใบแทนใบอนุญาต        
ใหใชตามแบบใบอนุญาตเดิม แตใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย 
 ขอ ๘  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เวนแตการขออนุญาตจําหนายที่ขอจําหนายในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงานสาธารณสุขแหงจังหวัดนั้น  
 
  ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                           บุญสม มารติน 
                รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๒) 

 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓            
และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติวาการขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา 
หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาต   ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  และมาตรา ๖๒ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหผูรับอนุญาตจัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง      
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

แบบ ย.ส. ๑๒ 
 
 
 
 

คําขอรับใบอนุญาต 
ผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

 
 เขียนที.่.......................………………………............. 

 วันที่...………... เดือน...........………………….... พ.ศ. .............. 
๑.  ขาพเจา....................................................................................................................................… 

  (ชื่อผูขอรับใบอนญุาต) 
     อยูเลขที.่......................………. ตรอก/ซอย.........……....................... ถนน .......................…………..……... 
     หมูที.่................ ตําบล/แขวง...............……........................ อําเภอ/เขต…….........................…………….. 
     จังหวัด.......................…………....... โทรศัพท....................................….. 
๒.  ซ่ึงมีผูดําเนินการ ชื่อ......................................................................….……..... อาย.ุ........................ ป 
     สัญชาติ........................ อยูเลขที.่...............…................. ตรอก/ซอย....………....…............................. 
     ถนน................................…………... หมูที.่.................... ตําบล/แขวง.......…………................................ 
     อําเภอ/เขต..........................….… จังหวัด.....................…....... โทรศัพท.............………..............…........ 
๓.  ขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
     โดยมีสถานที่ทาํการ คือ..................………....................……...............................…...............................  
                                                                             (ชื่อสถานทีผ่ลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออก) 
     อยูเลขที.่.................. ตรอก/ซอย..……….................................  ถนน.............……..................………..... 
     หมูที.่............... ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต................………...................... 
     จังหวัด.............……........................ โทรศัพท........................................... 
๔.  โดยมีเภสัชกรชือ่ (๑)............................................. ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่ (๑)................ 
        (๒).............................................                                            (๒)...……………… 
        (๓).............................................                                            (๓).........….... 
 เปนผูควบคุมตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕.  พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ 

(๑)  สําเนาหรอืรูปถายทะเบยีนบาน 
(๒)  สําเนาหรอืรูปถายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 

    (๓)  หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตตาม ๒. 
(๔)  สําเนาหรอืรูปถายใบอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเขาซ่ึงยาแผนปจจุบันแลวแตกรณี 

 (๕)  รูปถายของผูขอรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการ ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร จาํนวน ๒ รูป 
   (ลายมือชื่อ) ................................……………....... ผูยื่นคําขอ 
หมายเหตุ   ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 

เลขรับที่ ...................................... 
วันที่ ........................................... 

(สําหรบัเจาหนาที่เปนผูกรอก) 

 

ที่ปดรูปถาย 
ผูขอรับใบอนุญาต

หรือ 
ผูดําเนินกิจการ 

ขนาด  
๓x๔ เซนติเมตร



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๘๓

แบบ ย.ส. ๑๓  
 
 
 
 
 
                                              

ใบอนุญาต 
ผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

 
ใบอนุญาตที่...............................  

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก 
............................................................... 

             โดยมี...........................................................................……………................. เปนผูดําเนินกิจการ 
เพื่อแสดงวาเปนผูรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 โดยมีสถานที่ผลิต จําหนาย นาํเขา หรือสงออก ชื่อ......................………………................................... 
.......................................…….... อยูเลขที.่.............………………………ตรอก/ซอย......................................…… 
ถนน............................................. หมูที.่............... ตําบล/แขวง.......................................................... 
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด.............……………....…..... โทรศัพท.................................….…..... 
โดยมีเภสัชกรชือ่ (๑)...............................……………........ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะที่ (๑).………………………… 
 (๒)...................................……………....                               (๒).................….… 

           (๓)........................................………….                               (๓).................……. 
เปนผูมีหนาที่ควบคุมตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

   ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ. ....................... และใชไดเฉพาะสถานที่ซ่ึง
ระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น 
 
      ใหไว ณ วันที่............. เดือน...................…………...... พ.ศ. ................ 
 
                                                                  ..........................................……………………… 
                                                      ตําแหนง .........…………………….................................... 
                                                                                    ผูอนุญาต 
 

 
 
 

 

ที่ปดรูปถาย 
ผูรับอนุญาต 

หรือ 
ผูดําเนินกิจการ 

ขนาด  
๓x๔ เซนติเมตร



๘๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

แบบ ย.ส. ๑๔  
คําขออนุญาต 

นําเขาหรือสงออกแตละครั้งซึ่งยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๓ 
 

 เขียนที.่............................………………………........ 
 วันที่..….…….. เดือน.............……………….... พ.ศ. ........…..... 
 ขาพเจา..........................................................................……………............... ซ่ึงมีผูดําเนินกิจการ 

ชื่อ.....................................................……….....................................…...ไดรับอนุญาตใหนําเขาหรือสงออก 
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามใบอนุญาตที่.........................………………....... ณ สถานที่นําเขาหรือสงออก 
ชื่อ.............................................................................……………...... อยูเลขที.่......................……………………. 
ตรอก/ซอย............................................... ถนน........................................……........ หมูที.่.....……........... 
ตําบล/แขวง..............................….... อําเภอ/เขต................……................... จังหวัด................…............. 
โทรศัพท.............................................. 
  ขอยื่นคําขอตอเลขาธิการเพื่อขอรับใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกแตละครั้งซ่ึงยาเสพติดใหโทษ          
ในประเภท ๓ ดังตอไปนี้ 

  จาก (ชื่อและสถานที่)......................……………………………......…….... ประเทศ.................................... 
  ถึง   (ชื่อและสถานที่)...............................……………………………..... ประเทศ.................................... 

  โดยทาง.................………………................................................................................................. 
 

ราคา 
ชื่อของสิ่งปรุง 

ปริมาณ
ของ 
สิ่งปรุง 

ชื่อ 
ยาเสพติดใหโทษ

ปริมาณ 
ยาเสพติดใหโทษ
ในหน่ึงหนวย 

จํานวนหนวย
รวมปริมาณ 

ยาเสพติดใหโทษ 
(กรัมหรือ ซม.๓) บาท สต.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 (ลายมือชื่อ)..................................................... ผูขออนุญาต 

 
หมายเหต ุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 

(ชื่อผูขออนุญาต)



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๘๕

แบบ ย.ส. ๑๕  
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATE OF OFFICIAL APPROVAL OF IMPORT 
   I hereby certify that the Ministry of Public Health, being the Ministry charged with the 
administration of the law relating to the narcotic drugs has approved the import by 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
from 
subject to the following conditions :- 

   (i) the consignment shall be imported and duly cleared through the Customs Office 
of                                                                before                                                   ; 

   (ii) the consignment shall be imported by 
and it is certified that the consignment proposed to be imported is required solely for medicinal or 
scientific purposes. 

  Signed on behalf of the Ministry of Public Health, 
                                                               (Signature)……………………………………………….. 
                                                                                    Secretary-General 
                                                                            Food and Drug Administration 

 
 
Bangkok 
N.B.   This certificate is not valid unless it bears the Official Seal over the Signature of the Secretary-      
         General of Food and Drug Administration. 

Serial No.         B.E. 



๘๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

แบบ ย.ส. ๑๖ 
 
 
 
 

                     
 

CERTIFICATE OF OFFICIAL APPROVAL OF EXPORT 
   I hereby certify that the Ministry of Public Health, being the Ministry charged with the 
administration of the law relating to the narcotic drugs has approved the export by 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
from 
subject to the following conditions :- 
   (i) the consignment shall be exported and duly cleared through the Customs Office     
of                                                                before                                                ; 
   (ii) the consignment shall be exported by 
and it is certified that the consignment proposed to be exported is required solely for medicinal or scientific 
purposes. 
  Signed on behalf of the Ministry of Public Health, 
                                                                  (Signature)……………………………………………….. 
                                                                                        Secretary-General 
                                                                                Food and Drug Administration 
 
 
Bangkok 
N.B.  This certificate is not valid unless it bears the Official Seal over the Signature of the Secretary-   
        General of Food and Drug Administration. 

Serial No.         B.E.



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๘๗

แบบ ย.ส. ๑๗ 
รายงานประจําเดือน.............................. พ.ศ. .................... 

 

  ชื่อผูรับอนุญาต........................................................……………..... ใบอนุญาตผลิต จําหนาย
นําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๓ ที่..................................……...... หมวด................………... 
สถานที่ชื่อ......................................................................................................................................... 
อยูเลขที.่.................. ตรอก/ซอย............................................. ถนน.................................................... 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด....................................... โทรศัพท........................................... 
 

ปริมาณ (กรัมหรือ ซม.๓) 
วัน เดือน ป 

ชื่อยาเสพติด 
ใหโทษ 

ในประเภท ๓ 
รหัส ไดมาจาก จายไป 

รับ จาย คงเหลือ 
หมายเหตุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 (ลายมือชื่อ)............................................ .. (ผูรับอนุญาต) 
 
 
หมายเหต ุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 
 



๘๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

แบบ ย.ส. ๑๘ 
รายงานประจําป พ.ศ. ...................... 

 

  ชื่อผูรับอนุญาต.................................................………………........... ใบอนุญาตผลิต จําหนาย
นําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๓ ที่...........................….............. หมวด ..............………..... 
สถานที่ชื่อ......................................................................................................................................... 
อยูเลขที.่.................. ตรอก/ซอย............................................. ถนน.................................................... 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด........................................... โทรศัพท........................................... 
 

ปริมาณ (กรัมหรือ ซม.๓) 
อันดับ 

ชื่อยาเสพติดใหโทษ 
ในประเภท ๓ รหัส 

รับ จาย คงเหลือ 
หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
    (ลายมือชื่อ)............................................... (ผูรับอนุญาต) 
 
หมายเหต ุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 
 
 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๘๙

แบบ ย.ส. ๑๙ 
 
 
 
 
 

คําขอตออายุใบอนุญาต 
ผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

 
 เขียนที.่............………………………........................ 
 วันที่.....…….. เดือน............………………….... พ.ศ. .............. 
 ขาพเจา....................................…..............................................……………..... ซ่ึงมีผูดําเนินกิจการ 

ชื่อ .............................................................…................ ไดรับอนุญาตใหผลิต จาํหนาย นําเขา หรือสงออก
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามใบอนุญาตที่..............................................................…………….......... 
ณ สถานที่ผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออก ชื่อ........................................................................................ 
อยูเลขที.่..........………........ ตรอก/ซอย....................................... 
ถนน.................................................... 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด........................................... โทรศัพท........................................... 
 ขอตออายุใบอนุญาตดังกลาวขางตน ประจําป พ.ศ. ......................... 
 

 พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ 
(๑)  รูปถายของผูขอตออายุใบอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการ ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร  
       จํานวน ๓ รูป (ในกรณีตองออกใบอนุญาตใหม) 
(๒)  ใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓      
        หรือใบแทน 
 

(ลายมือชื่อ)..................................................... ผูยื่นคําขอ 
 
หมายเหตุ   ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 
 
 
 
 
 

(ชื่อผูขอตออายุใบอนุญาต)

เลขรับที่ ........................................ 
วันที่ ............................................. 

(สําหรบัเจาหนาที่เปนผูกรอก) 

 

ที่ปดรูปถาย 
ผูขอตออายุใบอนุญาต

หรือ 
ผูดําเนินกิจการ 

ขนาด  
๓x๔ เซนติเมตร



๙๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 
แบบ ย.ส. ๒๐ 
 
 
 
 

คําขอใบแทนใบอนุญาต 
ผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

 
 เขียนที.่..................……………………….................. 
 วันที่.....….... เดือน.........………………......... พ.ศ. ..….......... 
 ขาพเจา....................................................................……………..................... ซ่ึงมีผูดําเนินกิจการ 

ชื่อ .........................................................................………….............. ไดรับอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขา 
หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามใบอนุญาต ที.่........................................…………….............. 
ณ สถานที่ผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออก ชื่อ.......................................….............................................. 
อยูเลขที.่.................. ตรอก/ซอย............................................. ถนน.................................................... 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด........................................... โทรศัพท........................................... 
 ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 เหตุที่ขอรับใบแทน.................................................................................................……………... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบรปูถายของผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการ  
ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป มาดวยแลว 
 

(ลายมือชื่อ)..................................................... ผูยื่นคําขอ 
 

หมายเหต ุ (๑)  ในกรณีใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ สูญหาย   
           ใหนําใบแจงความตอเจาหนาที่วาใบอนุญาตดังกลาวสูญหายมาดวย 

     (๒)  ในกรณีใบอนุญาตผลิต จําหนาย นาํเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๓ ถูกทําลาย 
                      หรือลบเลือนในสาระสาํคัญ ใหแนบใบอนุญาตที่ถูกทําลายหรือลบเลือนนั้นมาดวย 
       (๓)  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 
 
 
 

(ชื่อผูขอใบแทนใบอนุญาต)

เลขรับที่ ........................................ 
วันที่ ............................................. 

(สําหรบัเจาหนาที่เปนผูกรอก) 

 

ที่ปดรูปถาย 
ผูขอใบแทนใบอนุญาต

หรือ 
ผูดําเนินกิจการ 

ขนาด  
๓x๔ เซนติเมตร



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๙๑

 
 
 

 
 

 
   กฎกระทรวง 

  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ (๑) มาตรา ๓๓ (๑)           
มาตรา  ๓๔ (๑)  มาตรา ๓๕  และมาตรา ๖๒  แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  รัฐมนตรี      
วาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่ง       
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๒๑ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวย
หลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ย.ส. ๒๑ 
 ขอ ๒  ใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
ในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ใหเปนไปตามแบบ ย.ส. ๒๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 
  การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
เปนราย ๆ ไป 
 ขอ ๓  ใหผูรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔    
จัดทําปายดวยวัตถุถาวร ขนาดกวางและยาวไมนอยกวา ๑๐x๖๐ เชนติเมตร และมีขอความเปนภาษาไทยวา   
สถานที่ผลิต จําหนาย นําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ แลวแตกรณี ขนาดตัวอักษรสูง        
ไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร 
 ขอ ๔  ใหผูรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด    
ใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ จัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษเสนอตอเลขาธิการเปนรายเดือน   
และรายปตามแบบ ย.ส. ๒๓ และแบบ ย.ส. ๒๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 
  บัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งใหจัดทําเปนสองฉบับ  ฉบับหนึ่งใหเสนอตอ
เลขาธิการภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนหรือสิ้นป แลวแตกรณี อีกฉบับหนึ่งพรอมดวยเอกสารหลักฐาน  
เก่ียวกับการรับจายยาเสพติดใหโทษที่ไดลงรายการในบัญชีดังกลาวใหเก็บรักษาไว ณ สถานที่ที่กําหนดไวใน      
ใบอนุญาตมีกําหนดหาปนับแตวันที่ลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี 
 ขอ ๕  ผูรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. ๒๕ ทาย    
กฎกระทรวงนี้  ใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบใบอนุญาตเดิม  แตใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย 
 



๙๒  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 
 ขอ ๖  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 
  ใหไว  ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                    บุญสม มารติน 

                                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๒) 
 
 
หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติวา การขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่ง         
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ การออกใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทน     
ใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวบัญญัติใหผูรับอนุญาตจัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๙๓

 
แบบ ย.ส. ๒๑ 
 
 
 
 
 

คําขอรับใบอนุญาต 
ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพตดิใหโทษ 

ในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ 
 
 เขียนที.่................................………………………..... 
 วันที่....…….. เดือน.........……………………...... พ.ศ. .....…......... 
๑.  ขาพเจา....................................................................................................................................... 

         (ชื่อผูขอรับใบอนุญาต) 
     อยูเลขที.่............................ ตรอก/ซอย...................................... ถนน ............................…….…….... 
     หมูที.่................... ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต ..............…………................... 
     จังหวัด............................... โทรศัพท ............................................... 
๒.  ซ่ึงมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ .......................................................................……......อาย.ุ...................... ป 
     สัญชาติ........................ อยูเลขที.่.................................. ตรอก/ซอย .............................................. 
     ถนน................................……….... หมูที.่...................... ตําบล/แขวง ............................................... 
     อําเภอ/เขต.....................……………..... จังหวัด................………….......... โทรศัพท...................……........... 
๓.  ขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือ  
     ในประเภท ๕  
     โดยมีสถานที่ทาํการ คือ .................................................................................................................  
                                                                        (ชื่อสถานที่ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง) 
     อยูเลขที.่...........…………..... ตรอก/ซอย........................................  ถนน.........................…….............. 
     หมูที.่............... ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต.................……........................ 
     จังหวัด......................................... โทรศัพท........................................... 
๔.  พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ 

(๑)  สําเนาหรือรูปถายทะเบยีนบาน 
(๒)  หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตตาม ๒. 

    (๓)  รูปถายของผูขอรับใบอนุญาต หรือผูดําเนินกิจการ ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 
 

(ลายมือชื่อ) ...............…………………....................... ผูยื่นคําขอ 
 

เลขรับที่ ...................................... 
วันที่ ........................................... 

(สําหรบัเจาหนาที่เปนผูกรอก) 

 

ที่ปดรูปถาย 
ผูขอรับใบอนุญาต

หรือ 
ผูดําเนินกิจการ 

ขนาด  
๓x๔ เซนติเมตร



๙๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

หมายเหต ุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 
แบบ ย.ส. ๒๒           
 
  
 
 
 
 

     ใบอนุญาต 
ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพตดิใหโทษ 

ในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ 
 

ใบอนุญาตที่...............................  
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก 

............................................................... 
                     โดยมี............................................................................................ เปนผูดําเนินกิจการ 
เพื่อแสดงวาเปนผูรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ            
ในประเภท ๔  หรือในประเภท ๕ 
  โดยมีสถานที่ผลิต จําหนาย นาํเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ชื่อ ………………………………………. 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
อยูเลขที.่...........……..... ตรอก/ซอย............................................ ถนน.................................................. 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด........................................... โทรศัพท........................................... 
 

       ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่…………………………………………………………………………………………………. 
และใหใชไดเฉพาะสถานที่ซ่ึงระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น 
 
      ใหไว ณ วันที่............. เดือน.................…………........ พ.ศ. ................ 
 
                                                                   ..........................................……………………… 
                                                       ตําแหนง .........…………………….................................... 
                                                                                        ผูอนุญาต 
 
 
 
 

 

ที่ปดรูปถาย 
ผูรับอนุญาต 

หรือ 
ผูดําเนินกิจการ 

ขนาด  
๓x๔ เซนติเมตร



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๙๕

 
แบบ ย.ส. ๒๓ 

รายงานประจําเดือน........................…..... พ.ศ. .................... 
 

  ชื่อผูรับอนุญาต........................................................………………... ใบอนุญาตผลิต จําหนาย 
นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ที่………………….……………. 
สถานที่ชื่อ......................................................................................................................................... 
อยูเลขที.่...........………..... ตรอก/ซอย........................................... ถนน......................................…......... 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด....................................... โทรศัพท........................................... 
 

ปริมาณ (กรัมหรือ ซม.๓) 
 วัน เดือนป 

ชื่อยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๔ 

หรือในประเภท ๕
รหัส ไดมาจาก จายไป 

รับ จาย คงเหลือ 
หมายเหตุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 (ลายมือชื่อ)..........................................…... (ผูรับอนุญาต) 
 
หมายเหต ุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 



๙๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 
แบบ ย.ส. ๒๔ 

รายงานประจําป พ.ศ. ...................... 
 

  ชื่อผูรับอนุญาต........................................................………………... ใบอนุญาตผลิต จําหนาย 
นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ที่…………………….…………. 
สถานที่ชื่อ......................................................................................................................................... 
อยูเลขที.่.....……............ ตรอก/ซอย........................................... ถนน................................................... 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด........................................... โทรศัพท........................................... 
 

ปริมาณ (กรัมหรือ ซม.๓) 
อันดับ 

ชื่อยาเสพติดใหโทษ 
ในประเภท ๔ 

หรือในประเภท ๕ 
รหัส 

รับ จาย คงเหลือ 
หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  

 
    (ลายมือชื่อ)............................................... (ผูรับอนุญาต) 
 
หมายเหต ุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๙๗

 
แบบ ย.ส. ๒๕ 
 
 
 
 

 คําขอใบแทนใบอนุญาต 
ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพตดิใหโทษ 

ในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ 
 
 เขียนที.่...................………………………................. 
 วันที่....……... เดือน......……………….......... พ.ศ. ......…....... 
  ขาพเจา.......................................................................................... ซ่ึงมีผูดําเนินกิจการ 

ชื่อ…………………………………………………………….……………………………….. ไดรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออกหรือมีไว               
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ตามใบอนุญาตที่  …………………………………………… 
ณ สถานที่ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ชื่อ …………………………………………….…………………………… 
อยูเลขที.่.......………......... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน.................................................. 
หมูที.่............... ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด........................................... โทรศัพท........................................... 
  ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด     
ใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ 
  เหตุที่ขอรับใบแทน...................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
            พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบรูปถายของผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการ ขนาด ๓x๔ 
เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป มาดวยแลว 
 

(ลายมือชื่อ)....................................................... ผูยื่นคําขอ 
 
หมายเหต ุ (๑)  ในกรณีทีใ่บอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรอืมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ         
                       ในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ สูญหาย ใหนําใบแจงความตอเจาหนาที่วาใบอนุญาตดังกลาว  
                       สูญหายมาดวย 
 (๒)  ในกรณีใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมไีวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ        
         ในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ถูกทําลาย หรือลบเลอืนในสาระสาํคัญ ใหแนบใบอนุญาตที่      
                        ถูกทําลายหรือลบเลือนนั้นมาดวย 
  (๓)  ใหขีดขอความที่ไมตองการออก 

(ชื่อผูขอใบแทนใบอนุญาต)

เลขรับที่ ........................................ 
วันที่ ............................................. 

(สําหรบัเจาหนาที่เปนผูกรอก) 

 

ที่ปดรูปถาย 
ผูขอใบแทนใบอนุญาต

หรือ 
ผูดําเนินกิจการ 

ขนาด  
๓x๔ เซนติเมตร



๙๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 
กฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

[ถูกยกเลิกแลวโดยกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูรับอนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๔๗] 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

[ถูกยกเลิกแลวโดยกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย 
วาดวยยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๔๗] 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

[ถูกยกเลิกแลวโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒] 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

[ถูกยกเลิกแลวโดยกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูรับอนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๔๗] 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

[ถูกยกเลิกแลวโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒] 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

[ถูกยกเลิกแลวโดยกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูรับอนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๔๗] 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๙๙

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๒๙ (๓) และมาตรา ๓๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 

 ขอ ๑  ใหยกเลิก 
 (๑)  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๒)  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

 ขอ ๒  ผูรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาหรือสงออกยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตองจัดใหมี
ฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นหรือที่นําเขาหรือสงออก แลวแตกรณี 
และจัดใหมีเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ สอดแทรกไวหรือรวมไวกับภาชนะหรือหีบหอบรรจุดวย 
 

 ขอ ๓  การจัดใหมีฉลากหรือสอดแทรกหรือรวมเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
ตามขอ ๒ ตองทําใหเสร็จกอนสงออกหรือจําหนาย 
 

 ขอ ๔  ฉลากสําหรับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  ที่ผลิตขึ้นหรือนําเขาเพื่อจําหนายใน       
ราชอาณาจักรตองมีขอความเปนภาษาไทยวา “ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓” และ “คําเตือน : อาจเสพติด  
และใหโทษ ไมควรใชติดตอกันเกิน ๗ วัน” ขอความดังกลาวตองใชสีที่เห็นไดชัดเจนแตกตางกับสีพื้นของฉลาก
และอักษรอื่น ทั้งนี้ โดยปกติใหใชอักษรสีแดง นอกจากนี้ ตองมีขอความเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
แสดงรายการดังตอไปนี้ 
 (๑)  ชื่อยา 
 (๒)  ปริมาณบรรจุของยาสําเรจ็รูป 
 (๓)  ชื่อและปริมาณของยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  และของตัวยาอ่ืนอันเปนสวนประกอบ
ที่สําคัญของตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 (๔)  เลขที่หรอืรหัสแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะห 



๑๐๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 (๕)  เลขที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓   ที่พนักงานเจาหนาที่
ออกให 
 (๖)   สรรพคุณหรือขอบงใช 
 (๗)   ขนาดการใชและวิธีใช 
 (๘)   ชื่อผูผลิตและที่ตั้งของสถานที่ผลิต 
 (๙)   ชื่อผูนําเขาและที่ตั้งของสถานที่นําเขา ในกรณีนําเขา 
 (๑๐) ชื่อตัวแทนจําหนายและที่ตั้งของสถานที่ที่เปนตัวแทนจําหนาย ในกรณีที่มีการแตงตั้ง   
ตัวแทนจําหนาย 
 (๑๑) วัน เดือน ป ที่ผลิต และเดือน ป ที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ สิน้อายุ (ถามี) 
 ในกรณีที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้น หรือนําเขา มีขนาด 
ที่ไมสามารถแสดงรายการตาม (๑) ถึง (๑๑) ของวรรคหนึ่ง ใหเห็นไดชัดเจน จะแสดงรายการเพียงบางรายการ 
ก็ได แตอยางนอยตองมีรายการตาม (๑) (๓) (๕) และ (๑๑) กับใหมีชื่อผูผลิตหรือสัญลักษณของผูผลิตดวย 
 ฉลากสําหรับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ใชสําหรับสัตวที่ผลิตขึ้นหรือนําเขาเพื่อจําหนาย 
ในราชอาณาจักร ตองมีขอความวา “ใชสําหรับสัตวเทานั้น” เพิ่มขึ้นใหเห็นไดชัดเจน โดยปกติใหใชอักษรสีแดง 
 

 ขอ ๕  ฉลากสําหรับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่สงออก ตองมีขอความแสดงรายการ   
ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ชื่อยา 
 (๒)  ปริมาณบรรจุของยาสําเรจ็รูป 
 (๓)  ชื่อและปริมาณของยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  และของตัวยาอ่ืนอันเปนสวนประกอบ
ที่สําคัญของตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 (๔)  เลขที่หรอืรหัสแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะห 
 (๕)  เลขที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓   ที่พนักงานเจาหนาที่
ออกให 
 (๖)  ชื่อผูผลิตและที่ตั้งของสถานที่ผลิต 
 (๗)  คําวา “WARNING : MAY BE HABIT FORMING”  ใหเห็นไดชัดเจน  โดยปกติใหใช
อักษรสีแดง 
 (๘)  คําวา “PRODUCT OF THAILAND” ใหเห็นไดชัดเจน โดยปกติใหใชอักษรสีแดง 
 (๙)  วัน เดือน ป ที่ผลิต และเดือน ป ที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ สิน้อายุ (ถามี) 
 ขอความในรายการตามวรรคหนึ่ง ยกเวน (๗) และ (๘)  จะเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 
ภาษาใดก็ได 
  ในกรณีที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่สงออก มีขนาดที่ไมสามารถ
แสดงรายการทั้งหมดตามวรรคหนึ่งใหเห็นไดชัดเจน จะแสดงรายการเพียงบางรายการก็ได แตอยางนอยตอง
แสดงรายการตาม (๑) (๓) และ (๖)  
 ฉลากสําหรับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ใชสําหรับสัตวที่สงออก ตองมีขอความวา    
“FOR VETERINARY USE ONLY” เพิ่มขึ้นใหเห็นไดชัดเจน โดยปกติใหใชอักษรสีแดง 
 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๑๐๑

 ขอ ๖  เอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตองมีขอความแสดงรายการเชนเดียวกับ
ในฉลากตามขอ ๔ ยกเวนรายการตาม (๔) กับตองมีขอความแสดงคําเตือนและขอควรระวังการใชตามขอ ๗    
ถึงขอ ๑๘ ขอความดังกลาวตองเปนภาษาไทยที่เห็นไดชัดเจน ถามีขอความอื่นที่เปนภาษาตางประเทศรวมอยูดวย  
ตองมีขอความเปนภาษาไทยที่มีความหมายตรงกันกํากับไวดวย แตเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
ที่ใชสําหรับสัตวไมตองมีคําเตือนและขอควรระวังการใชตามขอ ๗ ถึงขอ ๑๘ 
  เอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่สงออก จะเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 
ภาษาใดก็ได และจะมีขอความแสดงคําเตือนหรือขอควรระวังการใชตามขอ ๗ ถึงขอ ๑๘ หรือไมก็ได 
 

 ขอ ๗  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่มียาชนิดโคเดอีน (Codeine) อาเซติลไดไฮโดร       
โคเดอีน (Acetyldihydrocodeine) ไดไฮโดรโคเดอีน (Dihydrocodeine) เอทิลมอรฟน (Ethylmorphine)         
นิโคโคดีน (Nicocodine) นิโคไดโคดีน (Nicodicodine) นอรโคเดอีน (Norcodeine) ฟอลโคดีน (Pholcodine) 
โพรพิแรม (Propiram) โคคาอีน (Cocaine) มอรฟน (Morphine) ฝนยา (Medicinal Opium) และเดกซโตร โพ
รพอไซฟน (Dextropropoxyphene) ผสมอยู ตองมีคําเตือนและขอควรระวังการใชดังนี้ 
 คําเตือน 
 (๑)  อาจเสพติดและใหโทษ ไมควรใชติดตอกันเกิน ๗ วัน 
   (๒)  อาจทําใหคลื่นไส  อาเจียน  ทองผูก  มึนงง  ใจสั่น  หายใจและถายปสสาวะลาํบาก         
ความดันโลหิตต่ํา และเกิดอาการคันหรือแพยาได 
   (๓)  ไมควรใชกับหญิงมีครรภ  หรือผูเปนโรคหอบหืด  หรือมีอาการหายใจลาํบาก   เนือ่งจาก
อาจเปนอันตรายตอทารกในครรภหรือตอผูใช 
 (๔)  หามใชกับเด็กอายุต่ํากวา ๖ ป นอกจากแพทยสั่ง 
 ขอควรระวัง 
   (๑)  อาจทาํใหงวงซึม ไมควรใชยานี้รวมกับเครื่องดื่ม อาหาร หรือยาที่มีแอลกอฮอลผสมอยู
และไมควรขับขี่ยานยนต หรอืทํางานเก่ียวกบัเครื่องจักรกล 
   (๒)  ควรใชดวยความระมัดระวังกับทารก เด็กอายุต่ํากวา ๖ ป ผูสูงอายุที่มีตอมลูกหมากโต
หรือตอมหมวกไตหรือตอมไทรอยดหยอนสมรรถภาพ 
 (๓)  ควรใชดวยความระมัดระวังเมื่อใชรวมกับยาอ่ืนที่มีฤทธิ์ตอศูนยประสาทสวนกลาง เชน   
ยาจําพวกฟโนไทอาซีน (Phenothiazines) บารบิตูเรต (Barbiturates) เบนโซไดอาซีปน (Benzodiazepines) และ
ยาตานอาการซึมเศรา (Antidepressants) เพราะอาจทําใหเกิดปฏิกิริยาระหวางยา (Drug Interactions) 
 

 ขอ ๘  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  ที่มียาชนิดไดเฟนอกไซเลต (Diphenoxylate) หรือ     
ไดเฟนอกซิน (Difenoxin) ผสมอยู ตองมีคําเตือนและขอควรระวังการใชดังนี้ 
 คําเตือน 
 (๑)  อาจเสพติดและใหโทษ ไมควรใชติดตอกันเกิน ๗ วัน 
 (๒)  หามใชกับเด็กอายุต่ํากวา ๖ ป 
 (๓)  อาจทําใหเบื่ออาหาร   คลื่นไส  อาเจียน ทองอืด เหงือกบวม นอนไมหลับ ซึมเศรา หรือ 
เคลิ้มฝน (Euphoria) แขนขาชา หรือมีผ่ืนขึ้นตามผิวหนัง 



๑๐๒  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

   (๔)  หามใชกับผูที่มีอาการทองเดินและมีไข  เนื่องจากอาหารเปนพิษ  ติดเชื้ออยางรุนแรงหรือ
ลําไสใหญอักเสบอยางรุนแรง รวมทั้งโรคบิด 
 ขอควรระวัง 
 (๑)   ควรใชดวยความระมัดระวังกับผูเปนโรคตับ 
 (๒)  ไมควรใชยาเกินขนาด  นอกจากแพทยสั่ง   เพราะยาอาจกดการหายใจและทําใหหมดสติ
อยางลึก (Coma) ได โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็ก 
 (๓)  ควรใชดวยความระมัดระวังเมื่อใชรวมกับเครื่องด่ืม อาหาร หรือยาที่มีแอลกอฮอลผสมอยู 
ยาจําพวกบารบิตูเรต (Barbiturates) หรือยาเสพติดใหโทษอื่น ๆ เพราะอาจทําใหเกิดการเสริมฤทธิ์กัน 
 

 ขอ ๙  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่มียาชนิดพาราซีตะมอล (Paracetamol) ที่มีชื่อเรียก
อีกอยางหน่ึงวา อะเซตะมิโนเฟน (Acetaminophen) ผสมอยู ตองมีคําเตือนและขอควรระวังการใชดังนี้ 
 คําเตือน 
 (๑)  อาจเสพติดและใหโทษ ไมควรใชติดตอกันเกิน ๗ วัน 
 (๒)  ถาใชในขนาดสูงและติดตอกันนานวัน อาจเปนอันตรายรายแรงตอตับ 
 ขอควรระวัง 
 (๑)  อาจทาํใหเกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด  ตับ  หรือไต สําหรับผูปวยบางรายได   ดังนั้น      
ถามีอาการซีด เหนื่อยงาย ตัวเหลือง ตาเหลอืง ใหรีบหยุดยาทันทีและปรึกษาแพทยโดยดวน 
   (๒)  ผูเปนโรคตับหรือโรคไต  ควรใชดวยความระมัดระวัง และใชเฉพาะในกรณีที่จําเปนจริง ๆ 
เทานั้น 
 

 ขอ ๑๐   ยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓   ที่มียาจําพวกทีม่ีฤทธิ์เปนแอนติโคลิเนอรจิก 
(Anticholinergics)  เชน  สตราโมเนียม (Stramonium)  อะโตรพีน ( Atropine)  ไฮออสซีน (Hyoscine)  และ 
แอลกาลอยดของเบลลาดอนนา (Belladonna Alkaloids) ผสมอยู  ตองมีคําเตือนและขอควรระวังการใชดังนี้ 
 คําเตือน 
 (๑)  อาจเสพติดและใหโทษ ไมควรใชติดตอกันเกิน ๗ วัน 
 (๒)  ไมควรใชกับทารก เด็กอายุต่ํากวา ๖ ป หรือผูสูงอายุ นอกจากแพทยสัง่ 
 (๓)  ไมควรใชกับผูเปนโรคตอหิน (Glaucoma) ลําไสไมทํางาน (Paralytic ileus) ถายปสสาวะ
ลําบาก หรือตอมลูกหมากโต 
       (๔)  อาจทําใหคอแหง  กระหายน้ํา  กลืนลําบาก ตาพรา และทนตอแสงสวางไมได ความดัน  
ภายในลูกตาเพิ่ม ถายปสสาวะลําบาก ทองผูก ใจสั่น และรูสึกสับสน 
 (๕)  อาจทําใหเกิดเปนไข หนาแดงตัวแดง (Flushing) โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็ก 
 ขอควรระวัง 
 (๑)  ถาชีพจรเตนเร็ว มึนงง ตาพรา หายใจเร็ว ใหรีบหยุดยาทันที และปรึกษาแพทยโดยดวน 
 (๒) ควรใชดวยความระมัดระวังเมื่อใชรวมกับยาอ่ืนที่มีฤทธิ์ เปนยาแอนติโคลิเนอรจิก 
(Anticholinergics) เชน อะแมนตาดีน (Amantadines) แอนติฮีสตามีน (Antihistamines) บางชนิด บูไทโรฟโนน 
(Butyrophenones) ฟโนไทอาซีน (Phenothiazine) หรือยาจําพวกไตรไซคลิค แอนติดีเพรสแซนต (Tricyclic 
Antidepressants) เพราะอาจทําใหเกิดการเสริมฤทธิ์กัน 
 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๑๐๓

 ขอ ๑๑  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่มียาจําพวกเอเฟดรีน (Ephedrines) ผสมอยู        
ตองมีคําเตือนและขอควรระวังการใชดังนี้ 
 คําเตือน 
 (๑)  อาจเสพติดและใหโทษ ไมควรใชติดตอกันเกิน ๗ วัน 
   (๒)  ถาใชยาเกินขนาดหรือบอยเกินไป อาจทําใหใจสั่น ปวดบริเวณหัวใจ มือสั่น ถายปสสาวะ
ลําบาก นอนไมหลับ กระวนกระวาย และประสาทหลอน 
 (๓)  ไมควรใชกับผูเปนโรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  ตอมไทรอยดทํางานมากกวาปกติ 
โรคตอหิน (Glaucoma) หรือโรคหัวใจ เชน หลอดเลือดโคโรนารีที่หัวใจอุดตัน กลุมอาการสโตรก-อะดัม 
(Strokes-Adams Syndrome) ที่เกิดจากเวนตรีเกิลเตนรัว (Ventricular Fibrillation) 
 ขอควรระวัง 
 (๑)  อาจทาํใหนอนไมหลับ ถารับประทานยาเวลาเย็นหรือกอนนอน 
 (๒)  ควรใชดวยความระมัดระวังเมื่อใชรวมกับเครื่องด่ืม อาหาร หรือยาที่มีแอลกอฮอลผสมอยู 
ยาจําพวกบารบิตูเรต (Barbiturates) หรือยาเสพติดใหโทษอื่น ๆ ที่อาจทําใหเกิดการเสริมฤทธิ์กัน 
 

 ขอ ๑๒  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่มียาจําพวกแอนติฮีสตามีน (Antihistamines)     
ผสมอยู ตองมีคําเตือนและขอควรระวังการใชดังนี้ 
 คําเตือน 
 (๑)  อาจเสพติดและใหโทษ ไมควรใชติดตอกันเกิน ๗ วัน 
 (๒)   อาจทําใหมึนงง  ออนเพลีย  เบื่ออาหาร  คลื่นไส  อาเจียน คอแหง ใจสั่น ปวดศีรษะ และ 
ทองผูกหรือทองเดินได (เฉพาะยาที่มีแตไซโพรเฮพตาดีน (Cyproheptadine) ไมตองมีคําเตือนวา อาจทําใหมึนงง 
ออนเพลีย เบื่ออาหาร) 
 (๓)  อาจมีการแพยาได 
 ขอควรระวัง 
 (๑)  อาจทําใหงวงซึม ไมควรรับประทานยานี้รวมกับเครื่องด่ืม อาหาร หรือยาที่มีแอลกอฮอล
ผสมอยู ยาจําพวกบารบิตูเรต (Barbiturates) หรือยาเสพติดใหโทษอื่น ๆ และไมควรขับขี่ยานยนต หรือทํางาน
เก่ียวกับเครื่องจักรกล 
 แตสําหรับยาแอนติฮีสตามีนชนิดดังตอไปนี้ ใหมีคําเตือนและขอควรระวังการใชเพิ่มขึ้นดังนี้ 
 (ก)  ยาแอนติฮีสตามีนชนิดบิวคลิซีน (Buclizine) ไซคลิซีน (Cyclizine) คลอรไซคลิซีน 
(Chlorcyclizine) เมคลิซีน (Meclizine) ดอกซีลามีน (Doxylamine) ตองมีคําเตือนเพิ่มขึ้นเปน (๔) คือ 
 คําเตือน 
   (๔)  หามใชกับหญิงที่คาดวามีครรภหรือหญิงมีครรภ โดยเฉพาะอยางยิง่ในระยะสามเดือนแรก 
เพราะอาจทาํใหทารกในครรภพิการ 
 (ข)  ยาแอนติฮีสตามีนชนิดแอนตาโซลีน (Antazoline) โพรเมทาซีน (Promethazine) ทีนาลิดีน 
(Thenalidine)   ไตรเมพราซนี  (Trimeprazine)   ไตรพีเลนามีน  (Tripelenamine)   บูรนิาไมด  (Burinamide)         
ไซเมทิดีน (Cimetidine) ตองมีคําเตือนเพิ่มขึ้นเปน (๔) คือ  
 คําเตือน 



๑๐๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 (๔)  อาจทําใหจํานวนเม็ดเลือดขาวลดลง (Leukocytopenia)  จนเกิดโรคขาดเม็ดเลือดขาว 
(Agranulocytosis) 
 (ค)  ยาแอนติฮีสตามีนชนิดเดปโตรพีน (Deptropine) ตองมีคําเตือนเพิม่เติม เปน (๔)  และ 
(๕) และขอควรระวังเพิ่มขึ้นเปน (๒) คือ 
 คําเตือน 
 (๔)  หามใชกับผูเปนโรคตอหิน (Glaucoma)  ตอมลูกหมากโต  หรือลําไสไมทาํงาน  
(Paralytic ileus) 
 (๕)  ไมควรใชกับทารก เด็กอายุต่ํากวา ๖ ป หรือผูสูงอายุ นอกจากแพทยสัง่ 
 ขอควรระวัง 
 (๒)  ถาชีพจรเตนชา มึนงง ตาพรา หายใจเร็ว  ใหรีบหยุดยาทันที  และปรึกษาแพทยโดยดวน 
 

 ขอ ๑๓  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่มีไอโอดีน (Iodine) หรือไอโอไดด (Iodide) ผสมอยู 
ยกเวนยาใชภายนอก ตองมีคําเตือนดังน้ี 
 คําเตือน 
 (๑)  อาจเสพติดและใหโทษ ไมควรใชติดตอกันเกิน ๗ วัน 
 (๒)  อาจทําใหซึมเศรา  นอนไมหลับ  ตื่นเตน  กระวนกระวาย  ความรูสกึทางเพศลดลง  และ 
ตอมไทรอยดทาํงานนอยกวาปกติ 
 (๓)  อาจทําใหน้ํามูกไหล  ปวดศีรษะ  น้ําตาไหล  และเยื่อตาอักเสบ (Conjunctivitis)       
เจ็บตอมน้ําลาย  หลอดลมและหลอดเสียงอักเสบ  มีไข  ออนเพลียและมีผ่ืนขึ้นตามผิวหนัง 
   (๔)  ไมควรใชกับหญิงมีครรภหรือกับหญิงในระยะใหนมทารก  เพราะอาจทําใหทารกในครรภ
หรือทารกที่ไดรับนมของหญิงนั้นเปนโรคคอพอก 
 

 ขอ ๑๔  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่มียาจําพวกสงบประสาท (Tranquilizers) ผสมอยู 
ตองมีคําเตือนและขอควรระวังการใชดังนี้ 
 คําเตือน 
 (๑)  อาจเสพติดและใหโทษ ไมควรใชติดตอกันเกิน ๗ วัน 
 ขอควรระวัง 
 (๑)  อาจทําใหงวงซึม ไมควรรับประทานยานี้รวมกับเครื่องด่ืม อาหาร หรือยาที่มีแอลกอฮอล
ผสมอยู ยาจําพวกบารบิตูเรต (Barbiturates) หรือยาเสพติดใหโทษอื่น ๆ และไมควรขับขี่ยานยนต หรือทํางาน
เก่ียวกับเครื่องจักรกล 
 แตสําหรับยาสงบประสาทจาํพวกดังตอไปนี้ ใหมีคําเตือนและขอควรระวังการใชเพิ่มขึ้นดังนี้ 
 (ก)  ยาสงบประสาทจําพวกเบนโซไดอาซีพีน  (Benzodiazapines)  ตองมีคําเตือนเพิ่มขึน้      
เปน (๒) และขอควรระวังเพิ่มขึ้นเปน (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)  คือ 
 คําเตือน 
   (๒)  หามใชกับหญิงที่คาดวามีครรภหรือหญิงมีครรภ โดยเฉพาะอยางยิง่ในระยะสามเดือนแรก 
เพราะอาจทาํใหทารกในครรภพิการ 
 ขอควรระวัง 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๑๐๕

 (๒)  ควรใชดวยความระมัดระวังเมื่อใชกับผูสูงอายุหรือผูเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ     
โรคตับ โรคไต หรือโรคตอหิน (Glaucoma) 
   (๓)  ถาใชแลวมีอาการวิตกกังวล   นอนไมหลับ  ประสาทหลอน คลื่นไส อาเจยีน ผ่ืนขึ้นตาม    
ผิวหนัง หรือมีไข ควรหยุดยาทันที 
 (๔)  อาจทําใหเกิดการผิดปกติของเม็ดเลือด ตับ หรือไต 
   (๕)  ถาใชติดตอกันเปนเวลานาน     ยานี้อาจสะสมในรางกาย   และทาํใหความดันโลหติลดต่ํา   
หรือเปนลม 
 (๖)  ควรใชดวยความระมัดระวังเมื่อใชรวมกับยาที่มีฤทธิ์ตอศูนยประสาทสวนกลางที่อาจทําให
เกิดการออกฤทธิ์ระหวางกัน เชน ยาจําพวกฟโนไทอาซีน (Phenothiazines) บารบิตูเรต (Barbiturates) โคเดอีน 
(Codeine) และยาตานอาการซึมเศรา (Antidepressants) 
 (ข)   ยาสงบประสาทจําพวกฟโนไทอาซีน  (Phenothiazines)  หรือจําพวกคารบาเมท 
(Carbamates) ตองมีคําเตือนเพิ่มขึ้นเปน (๒) และ (๓) และขอควรระวังเพิ่มขี้นเปน (๒) (๓) และ (๔) คือ 
 คําเตือน 
 (๒)  อาจทําใหความดันโลหติลดต่ําหรือเกิดการผิดปกติของเม็ดเลือด ตบั หัวใจหรือหลอดเลือด 
   (๓)  หามใชกับหญิงที่คาดวามีครรภหรือหญิงมีครรภ โดยเฉพาะอยางยิง่ในระยะสามเดือนแรก 
เพราะอาจทาํใหทารกในครรภพิการ 
 ขอควรระวัง 
 (๒)  ควรใชดวยความระมัดระวังเมื่อใชยานี้กับเด็ก  ผูสูงอายุ  ผูเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคพารคินสัน (Parkinsonism) โรคเนื้องอกที่ตอมหมวกไต (Pheochromocytoma) หรือผูมีความดันโลหิตต่ํา 
 (๓)  ไมควรใชรวมกับยาที่มีฤทธิ์กดศูนยประสาทสวนกลาง  เชน  ยาจาํพวกบารบิตูเรต 
(Barbiturates)   ยาที่มีฤทธิ์เปนแอนติโคลิเนอรจิก  (Anticholinergics)  เชน  แอลกาลอยดของเบลลาดอนนา 
(Belladonna Alkaloids) หรอืของลําโพง  ยาที่ทาํใหเม็ดเลอืดขาวลดลง เชน เฟนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) 
หรือไดไพโรน (Dipyrone)  หรือยาตานการแข็งตัวของโลหิต (Anticoagulants)  เชน  ไดคูมารอล (Dicumarol) 
วอรฟารีน (Warfarin)  
 (๔)  ควรตรวจดูสีของผิวหนังและนัยนตาเปนระยะๆ ถามีสีเหลืองหรือซีดลงใหรีบปรกึษาแพทย 
 

 ขอ ๑๕ ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่มียาจําพวกระงับประสาทและยานอนหลับ (Sedatives  
and Hypnotics) เชน ยาจําพวกบารบิตูเรต (Barbiturates) และยานอนหลับอ่ืน ๆ ผสมอยู    ตองมีคําเตือนและ
ขอควรระวังการใชดังนี้ 
 คําเตือน 
 (๑)  อาจเสพติดและใหโทษ ไมควรใชติดตอกันเกิน ๗ วัน 
 (๒)  ผูสูงอายุและผูเปนโรคตับจะมีความไวตอยานี้มากกวาปกติ (Hypersensitivity)  และอาจ
เกิดอันตรายไดงาย 
   (๓)  หามใชกับหญิงที่คาดวามีครรภหรือหญิงมีครรภ โดยเฉพาะอยางยิง่ในระยะสามเดือนแรก 
เพราะอาจทาํใหทารกในครรภพิการ 
 ขอควรระวัง 



๑๐๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

   (๑)  อาจทาํใหงวงซึม  ไมควรใชรวมกับเครื่องดื่ม  อาหาร  หรือยาที่มีแอลกอฮอลผสมอยูและ  
ไมควรขับขี่ยานยนต หรือทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกล 
 (๒)  อาจทําใหมีอาการวิตกกังวลเพิ่มขึ้น นอนไมหลับ และมีประสาทหลอน 
 (๓) ควรใชดวยความระมัดระวังเมื่อใชรวมกับยาที่มีฤทธิ์ตอศูนยประสาทสวนกลางที่อาจทําให
เกิดการออกฤทธิ์ระหวางกัน เชน ยาจําพวกฟโนไทอาซีน (Phenothiazines) เบนโซไดอาซีพีน (Benzodiazepines) 
และยาตานอาการซึมเศรา (Antidepressants) 
 (๔)  ในกรณีผูเปนโรคหอบหืดและตองใชยาจําพวกคอรติโคสเตอรรอยด  (Corticosteroids) 
เปนประจํา การไดรับยาจําพวกบารบิตูเรต (Barbiturates)  อาจทําใหอาการหอบหืดกลับเปนมากขึ้น 
 

 ขอ ๑๖  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่มียาไดไพโรน (Dipyrone) ผสมอยู ตองมีคําเตือน
และขอควรระวังการใชดังนี้ 
 คําเตือน 
 (๑)  อาจเสพติดและใหโทษ ไมควรใชติดตอกันเกิน ๗ วัน 
 (๒)  อาจทําใหจํานวนเม็ดเลอืดขาวลดลง (Leukocytopenia) จนเกิดโรคขาดเม็ดเลือดขาว 
(Agranulocytosis) 
 ขอควรระวัง 
 (๑)  อาจทาํใหคลื่นไส อาเจียน เลือดออกในทางเดินอาหาร หรือเลือดแข็งตัวชากวาปกติ 
 (๒)  ถาใชแลวมีอาการไขสูง เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ หรือปวดขอ ใหรีบหยุดยาทันที 
และปรึกษาแพทยโดยดวน 
 

 ขอ ๑๗  ยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓  ทีม่ียาจาํพวกซาลิไซเลต  (Salicylates)  ผสมอยู     
ตองมีคําเตือนและขอควรระวังการใชดังนี้ 
 คําเตือน 
 (๑)  อาจเสพติดและใหโทษ ไมควรใชติดตอกันเกิน ๗ วัน 
 (๒)  หามใชกับผูมีแผลในเยือ่บุทางเดินอาหารและผูมีเลอืดแข็งตัวชากวาปกติ 
 ขอควรระวัง 
 (๑)  อาจทาํใหคลื่นไส อาเจียน เลือดออกในทางเดินอาหาร หรือเลือดแข็งตัวชากวาปกติ 
 (๒)  ถาใชแลวมีอาการไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อหรือปวดขอ ใหรีบหยุดยาทันที 
และปรึกษาแพทยโดยดวน 
 (๓)  ถาใชแลวมีอาการแพยา เชน มีผ่ืนขึ้นตามผิวหนัง เปนลมพิษ หรือหอบหืด ใหรีบหยดุยา
ทันที และปรึกษาแพทยโดยดวน 
 

 ขอ ๑๘  ยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓  ทีม่ียาฟรูาโซลิโดน  (Furazolidone)  ผสมอยู           
ตองมีคําเตือนและขอควรระวังการใชดังนี้ 
 คําเตือน 
 (๑)  อาจเสพติดและใหโทษ ไมควรใชติดตอกันเกิน ๗ วัน 
 (๒)  อาจทําใหปวดศีรษะ คลื่นไส และอาเจียน 
 (๓)  ถามีอาการปวดตามขอ เปนไข ผ่ืนขึ้นตามผิวหนัง ใหหยุดยาและปรกึษาแพทย 
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 ขอควรระวัง 
 (๑)  ไมควรใชรวมกับเครื่องดื่ม อาหาร หรือยาที่มีแอลกอฮอลผสมอยู 
 (๒)  ควรใชดวยความระมัดระวังกับผูที่ขาดเอ็นไซม กลูโคส-๖-ฟอสเฟต ไดไฮโดรกีเนส 
(Glucose-6-Phosphate Dihydrogenase) เพราะอาจทําใหเม็ดเลือดแดงแตกจนเปนโรคโลหิตจาง 
 (๓)  ควรใชดวยความระมัดระวังเมื่อใชรวมกับยาตานอาการซึมเศรา (Antidepressants) และ
อาหารที่มสีารไทรามีน (Tyramine) ปนอยู เพราะอาจทําใหเกิดการเสริมฤทธิ์กัน 
 ขอ ๑๙  บรรดาฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  หรือคําเตือน หรือ   
ขอควรระวังการใชที่มีขอความไมตรงกับที่กําหนดโดยกฎกระทรวงนี้ที่ไดจัดใหมีที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุ              
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓   โดยถูกตองตามกฎหมายอยูแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหยังคงใชได
ตอไปไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 
   ใหไว ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
                                                                           นายอาทิตย อุไรรัตน 
                                                                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๑ ตอนที่ ๖๔ ก ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗) 
 

 
หมายเหตุ:-  เพ่ือใหผูบริโภคไดรับขอมูลเก่ียวกับการใชยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  เก่ียวกับขนาดการใช  วิธีการใช 
สรรพคุณหรือขอบงใช ผูนําเขาและตัวแทนจําหนาย   วัน เดือน ปท่ีผลิต  ขอหามการใชยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
กับเด็กอายุต่ํากวา ๖ ป ตลอดจนคําเตือนวาเปนยาเสพติดและใหโทษไวอยางชัดเจนและถูกตอง สมควรปรับปรุง        
กฎกระทรวงในเรื่องนี้ใหเหมาะสม  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 
ควบคุมการจาํหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติด  
ใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ  
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐   
มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ   
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 
 

 ขอ ๑  ผูรับอนุญาตผลิต นําเขา จําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด    
ใหโทษในประเภท ๓ ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสม  ตองปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
  (๑)   การจาํหนายใหจําหนายไดเฉพาะแกสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐ 
  (๒)   ในการขนสงไปนอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตผลิต   นําเขา  จาํหนายหรือมีไวใน     
ครอบครองเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี และเปนการขนสงเพื่อการจําหนายตาม (๑)   ใหผูรับอนุญาตจัดใหมสีําเนา
เอกสารกาํกับการขนสงยาเสพติดใหโทษนั้น  เพื่อการตรวจสอบระหวางการขนสง   โดยเอกสารดังกลาวอยางนอย
ตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนยาเสพติดใหโทษ   วันเดือนป   การเปนเจาของผลิตภัณฑ   และระบุผูรับ    
ปลายทางที่ชัดเจน 
 

 ขอ ๒  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เปนตนไป 
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ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                              นางสุดารัตน เกยุราพันธุ 

                                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๕ ก ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖) 
 
 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตํารับที่มีโคเดอีน
เปนสวนผสม เม่ือไดใชติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหเกิดการดื้อยา ตองใชขนาดของยาสูงขึ้นและทําใหเกิดภาวะติดยาได  
ประกอบกับในปจจุบันพบวากลุมวัยรุนไดมีการนําไปใชดื่มเพ่ือความสนุกสนาน  จึงจําเปนตองปองกันมิใหมีการนําไปใช
ในทางที่ผิดหรือนอกวัตถุประสงคทางการแพทย อันจะนําไปสูปญหาการระบาดของยาเสพติดใหโทษดังกลาว  โดยสมควร
กําหนดใหผูรับอนุญาตผลิต นําเขา จําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓       
ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสม  สามารถจําหนายไดเฉพาะใหแกสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐเทานั้น  และหากไดขนสงยาเสพติดใหโทษประเภทดังกลาวออกไปนอก
สถานที่ท่ีระบุไวในใบอนุญาตผลิต   นําเขา  จําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย  ผูรับอนุญาตตองจัดใหมีสําเนา
เอกสารกํากับการขนสงยาเสพติดใหโทษนั้น เพ่ือการตรวจสอบระหวางการขนสงไวดวย   จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูรับอนุญาต 
ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปน 
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญ      
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง       
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้    

  ขอ ๑ ใหยกเลกิ  
  (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  (๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

  ขอ ๒ ใหกําหนดคาธรรมเนยีม ดังตอไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตใหผลิตซึ่งยาเสพติดใหโทษ 

                ในประเภท ๒      ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตใหนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 

                            ในประเภท ๒      ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตใหสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 

                            ในประเภท ๒     ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
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(๔) ใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษ 
                            ในประเภท ๒      ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๕) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด 
      ใหโทษในประเภท ๒      ฉบับละ    ๒๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษ 

                            ในประเภท ๓     ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
                      (๗)  ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษ 
                              ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔  ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท 

(๘)   ใบอนุญาตนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
                             ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท 

(๙)  ใบอนุญาตสงออกซ่ึงยาเสพตดิใหโทษ 
                             ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ    ๒๐๐ บาท 

(๑๐) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด 
                             ใหโทษในประเภท ๔ ฉบับละ    ๒๐๐ บาท 

(๑๑) ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกแตละครั้ง 
        ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  ฉบับละ    ๑๐๐ บาท 
(๑๒) ใบอนุญาตจําหนายหรอืมีไวในครอบครอง 

                  ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เกินปริมาณ 
        ที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๐ ฉบับละ    ๒๐๐ บาท 

(๑๓) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ 
                              ในประเภท ๓ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๑๔) ใบอนุญาตโฆษณาเพื่อการคาซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
                              ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๘/๑ ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๑๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ    ๑๐๐ บาท 
(๑๖) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ 

                              ยาเสพติดใหโทษประเภท ๓ ฉบับละ    ๑๐๐ บาท 
(๑๗) การอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียน 

                              ตามมาตรา ๔๔ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๘) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ 

                              การขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษ ครั้งละเทากับคาธรรมเนียม 
 สําหรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญนั้น 
 

  ขอ ๓ ใหยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต     
ที่ออกใหแก กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสภากาชาดไทย 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  สุดารัตน เกยุราพันธุ 



๑๑๒  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

            รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๑ ตอนที่ ๑๕ ก วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗) 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบัน  และโดยที่มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติใหรัฐมนตรี      
วาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ     
ดังกลาว  และยกเวนคาธรรมเนียม  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๑๑๓

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดแบบบัตรประจําตัว 

พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด  
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล   ซ่ึงมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗    
และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ      
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ขอ ๒  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ ๓  ใหหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก   
หัวหนาสวนราชการนั้น เปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหแกพนักงานเจาหนาที่ในสังกัด 
 ขอ ๔  รูปถายที่ติดบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหใชรูปถายที่ถายไมเกินหกเดือนกอนวัน
ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและ 
แวนตาสีเขม แตงเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงตนสังกัด 
 ขอ ๕  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในบัตร แตตอง     
ไมเกินหาปนับแตวันออกบัตร 
 ขอ ๖  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ที่ออกตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหใชไดตอไปจนกวาจะหมดอายุ   แตทั้งนี้ตอง    
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 



๑๑๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

   ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                  สุดารัตน เกยุราพันธุ 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๑ ตอนที่ ๓๒ ก ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗) 
  
 

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 
ทายกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัว 

พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 

(ดานหนา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตราครุฑ) 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี 

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เลขที่ ……………. 

(ชื่อสวนราชการที่ออกบัตร) 
วันออกบัตร …../………………………/…………… 
วันหมดอายุ ……/……………………./…………… 

๕.๔ ซ.ม. 

๘.๔ ซ.ม.

                           เลขประจําตวัประชาชนของผูถือบัตร

 
 
 

    …………………..                         ……………………… 
   ลายมือชื่อผูถือบตัร                ตําแหนง ………………………………..   
     หมูโลหิต …….                                   ผูออกบัตร

๕.๔ ซ.ม. 

๘.๔ ซ.ม.

(ดานหลัง)

 
รูปถาย 
ขนาด  

๒.๕x๓.๐ ซม. 

…………………………………….………………………...
ชื่อ ………………………………………………………... 
ตําแหนง …………………………………………..….. 
สังกัด …………………………………………..……….. 
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราช 
บัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
              

ตรากระทรวงหรือตราสวนราชการ 
ท่ีออกบัตร



                                                                                                                     รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๑๑๕

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ          
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติใหบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีตองเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
และเนื่องจากพนักงานเจาหนาท่ีท่ีแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษประกอบดวยเจาหนาท่ีจากหลายหนวยงาน 
สมควรใหหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการนั้น เปนผู
ออกบัตรประจําตัวใหแกพนักงานเจาหนาท่ีในสังกัดเพ่ือความเหมาะสมและความคลองตัวในการดําเนินการ    จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณยาเสพติดใหโทษ 

ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา 
๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 

 ขอ ๑  ลักษณะ ชนิดและประเภทของยาเสพติดใหโทษ สําหรับความผิดฐานเสพยาเสพติด   
ใหโทษตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง ไดแก ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ และประเภท ๕ ทุกชนิด   
ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
 

 ขอ ๒  ยาเสพติดใหโทษตามขอ ๑ สําหรับความผิดฐานเสพและมีไวในครอบครอง   ความผิด
ฐานเสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย  และความผิดฐานเสพและจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษ ตามมาตรา 
๙๔ วรรคหนึ่ง ตองมีปริมาณดังตอไปนี้ 
 

 (๑)  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
  (ก) เด็กซโตรไลเซอรไยด หรอื แอล เอส ดี มีปริมาณไมถึงสิบหาหนวยการใช         
ตามกฎหมายวาดวยยาเสพตดิใหโทษ หรือมีน้ําหนักสุทธิไมถึงสามรอยมลิลิกรัม 
  (ข) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธแอมเฟตามีน มีปริมาณไมถึงสิบหาหนวยการใช        
ตามกฎหมายวาดวยยาเสพตดิใหโทษ หรือมีน้ําหนักสุทธิไมถึงหน่ึงจุดหากรัม 



๑๑๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

  (ค) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ นอกจาก (ก) และ (ข) มีน้ําหนักสทุธิไมถึงสามกรมั 
 

 (๒)  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
  (ก) โคคาอีนมีน้ําหนักสุทธิไมเกินหกรอยมิลลิกรัม 
  (ข) ฝนมีน้ําหนักสุทธิไมเกินสิบหากรัม 
  (ค) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ นอกจาก (ก) และ (ข) มีน้ําหนักสทุธิ                
ไมเกินสามกรัม หรือที่เปนของเหลวมีปริมาตรสุทธิไมเกินสองรอยหาสิบมลิลลิิตร 
 
 (๓)  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 
  (ก) กัญชามีน้ําหนักสุทธไิมเกินสิบหากรมั 
  (ข) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ นอกจาก (ก) มีน้ําหนักสุทธไิมเกิน 
หนึ่งรอยสามสบิหากรัม 
 
   ใหไว ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                สุดารัตน เกยุราพันธุ 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๑ ตอนที่ ๔๙ ก  ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗) 
 
 
หมายเหตุ :- โดยที่มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย   
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณยาเสพติด
ใหโทษไวในกฎกระทรวง เพ่ือเปดโอกาสและจูงใจใหผูเสพ ผูเสพและมีไวในครอบครอง ผูเสพและมีไวในครอบครองเพื่อ
จําหนาย หรือผูเสพและจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษปริมาณนอยเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ    
ดวยความสมัครใจและสามารถกลับเขาสูสังคมไดอยางปกติสุข  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
       
 



 รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ   ๑๑๗        
 

 
 
 

ตอนที่ ๓ 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  
 



 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๑๙

สารบัญ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 หนา 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
  ควบคุมยาเสพติดใหโทษ ตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ครบวาระแลว) ๑๓๕ 

 

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ  
  ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๓๕ 
 

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒) เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม 
  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๓๕ 
 

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) เรื่อง  กําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๒ (พนปแลว) ๑๓๕ 
 

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๓๕ 
 

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เรื่อง  ระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและ     
  ระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล (ยกเลิก) ๑๓๖ 
 

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ  
  ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๓๖ 
 

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  
  ที่จะตองใชในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๔ (พนปแลว) ๑๓๖ 
 

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๓๖ 
 

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๓๖ 
 

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง  กําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่ผูรบัอนุญาต 
  จะจําหนายหรอืมีไวในครอบครองไดประจําป (ยกเลิก) ๑๓๗ 

 

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๓๗ 



๑๒๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

   หนา 

 

ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๓๗ 
 

ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
 (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๓๗ 

 

ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
  ควบคุมยาเสพติดใหโทษ ตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ครบวาระแลว) ๑๓๗ 
 

ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
 (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๓๘ 
 

ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม 
  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๓๘ 
 

ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๓๘ 
 

ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
 (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๓๘ 
 

ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๓๘ 
 

ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๓๙ 
 

ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง  กําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ (พนปแลว) ๑๓๙ 
 

ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๓๙ 
 

ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๓๙ 
 

ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๔๐ 
 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๒๑

 หนา 
 

ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๔๔ 
 

ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม 
  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๔๕ 
 

ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง  กําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๖ (พนปแลว) ๑๔๕ 
 

ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๔๕ 
 

ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๔๕ 
 

ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๔๕ 
 

ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
  ควบคุมยาเสพติดใหโทษ ตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ครบวาระแลว) ๑๔๕ 
 

ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๔๖ 
 

ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๔๗ 
 

ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๔๗ 
 

ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๗ (พนปแลว) ๑๔๗ 
 

ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๔๘ 
 

ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ  
  ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๔๘ 



๑๒๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 

 หนา 
 

ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๔๘ 
 

ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๔๘ 
 

ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๔๘ 
 

ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๔๙ 
 

ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๕๐ 
 

ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๕๐ 
 

ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๕๐ 
 

ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม 
  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๕๑ 
 

ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๕๑ 
 

ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๕๑ 
 

ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๘ (พนปแลว) ๑๕๑ 
 

ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๕๒ 
 

ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๕๒ 
 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๒๓

   หนา 
 

ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๕๓ 
 

ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๕๓ 
 

ฉบับที่ ๕๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๕๓ 
 

ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
  ควบคุมยาเสพติดใหโทษ (ครบวาระแลว) ๑๕๔ 
 

ฉบับที่ ๕๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๕๔ 
 

ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๕๔ 
 

ฉบับที่ ๕๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๕๕ 
 

ฉบับที่ ๕๙ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๕๕ 
 

ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  แกไขรายการทะเบยีนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๕๕ 
 

ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๕๖ 
 

ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๕๖ 
 

ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๕๗ 
 

ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๕๗ 
 

 



๑๒๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

   หนา 
 

ฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๙ (พนปแลว) ๑๕๗ 
 

ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง  กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ  
  ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอืน่ของยาเสพตดิใหโทษ ตลอดจน 
  การบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ  ตามความใน 
  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๕๘ 
 

ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๕๘ 
 

ฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๕๘ 
 

ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ  
  ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๕๘ 
 

ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๕๙ 
 

ฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๖๐ 
 

ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ยกเลิก 
  (ตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้  
  ไดยกเลิกแลว) ๑๖๐ 
 

ฉบับที่ ๗๓ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๖๐ 
 

ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๖๐ 
 

ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๖๑ 
 

 
 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๒๕

   หนา 
 

ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ยกเลิก 
  (ตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้  
  ไดยกเลิกแลว) ๑๖๒ 
 

ฉบับที่ ๗๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๖๒ 
 

ฉบับที่ ๗๘ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๖๓ 
 

ฉบับที่ ๗๙ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๐ (พนปแลว) ๑๖๓ 
 

ฉบับที่ ๘๐ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๖๓ 
 

ฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๖๔ 
 

ฉบับที่ ๘๒ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๖๕ 
 

ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๖๕ 
 

ฉบับที่ ๘๔ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
  ควบคุมยาเสพติดใหโทษ (ครบวาระแลว) ๑๖๕ 
 

ฉบับที่ ๘๕ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๖๕ 
 

ฉบับที่ ๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๖๖ 
 

ฉบับที่ ๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง  เปลีย่นแปลงชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๖๖ 
 

 
 



๑๒๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

   หนา 
 

ฉบับที่ ๘๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๖๗ 
 

ฉบับที่ ๘๙ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ยกเลิก 
  (ตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้  
  ไดยกเลิกแลว) ๑๖๗ 
 

ฉบับที่ ๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๖๗ 
 

ฉบับที่ ๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง  ระบุชื่อและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  (ขณะนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับฯสิ้นอายุแลว) ๑๖๘ 
 

ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
  ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๖๘ 
 

ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง  กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ  
  ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอืน่ของยาเสพตดิใหโทษ ตลอดจน 
  การบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ   ๑๖๙ 
 

ฉบับที่ ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
  ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๖๙ 
 

ฉบับที่ ๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ๑๗๐ 
 

ฉบับที่ ๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง  หลักเกณฑการขอจัดตั้งสถานพยาบาล 
  ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๗๑ 
 

ฉบับที่ ๙๗ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๗๗ 
 

ฉบับที่ ๙๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
  ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๗๘ 
 

ฉบับที่ ๙๙ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๒ (พนปแลว) ๑๗๘ 
 

 
 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๒๗

 หนา 
 

ฉบับที่ ๑๐๐ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
  ควบคุมยาเสพติดใหโทษ  ตามความในพระราชบัญญัติ 
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  (ครบวาระแลว) ๑๗๘ 
 

ฉบับที่ ๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม 
  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๗๘ 
 

ฉบับที่ ๑๐๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๗๘ 
 

ฉบับที่ ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๘๐ 
 

ฉบับที่ ๑๐๔ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๓ (พนปแลว) ๑๘๒ 
 

ฉบับที่ ๑๐๕ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ 
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๘๓ 
 

ฉบับที่ ๑๐๖ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ       
ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๘๓ 

 

ฉบับที่ ๑๐๗ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 
  ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๘๓ 
 

ฉบับที่ ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๘๓ 
 

ฉบับที่ ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๔ (พนปแลว) ๑๘๕ 
 

ฉบับที่ ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๘๕ 
 

ฉบับที่ ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
  ควบคุมยาเสพติดใหโทษ  ตามความในพระราชบัญญัติ 
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  (ครบวาระแลว) ๑๘๗ 
 



๑๒๘  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 

   หนา 
 

ฉบับที่ ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๘๗ 
 

ฉบับที่ ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๘๘ 
 

ฉบับที่ ๑๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง  กําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่ผูรบัอนุญาต 
  จะจําหนายหรอืมีไวในครอบครองไดประจําป (ยกเลิก) ๑๘๙ 
 

ฉบับที่ ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๘๙ 
 

ฉบับที่ ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๙๐ 
 

ฉบับที่ ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 
  ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๑๙๐ 
 

ฉบับที่ ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๙๑ 
 

ฉบับที่ ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๖ (พนปแลว) ๑๙๑ 
 

ฉบับที่ ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๙๒ 
 

ฉบับที่ ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง  กําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่ผูรบัอนุญาต 
  จะจําหนายหรอืมีไวในครอบครองไดประจําป  ๑๙๒ 
 

ฉบับที่ ๑๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๙๔ 
 

ฉบับที่ ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
  ควบคุมยาเสพติดใหโทษ  ตามความในพระราชบัญญัติ 
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  (ครบวาระแลว) ๑๙๕ 
 

 
 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๒๙

   หนา 
 

ฉบับที่ ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๖ เพิ่มเติม (พนปแลว) ๑๙๕ 
 

ฉบับที่ ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง  แตงต้ังกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
  ควบคุมยาเสพติดใหโทษ  ตามความในพระราชบัญญัติ 
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  (สืบแทนตาํแหนงที่พนวาระ) 
  (ครบวาระแลว) ๑๙๕ 
 

ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๙๖ 
 

ฉบับที่ ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๗ (พนปแลว) ๑๙๖ 
 

ฉบับที่ ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๙๗ 
 

ฉบับที่ ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๙๘ 
 

ฉบับที่ ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๘ (พนปแลว) ๑๙๙ 
 

ฉบับที่ ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
  ควบคุมยาเสพติดใหโทษ  ตามความในพระราชบัญญัติ 
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  (ครบวาระแลว) ๒๐๐ 
 

ฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๐๐ 
 

ฉบับที่ ๑๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๐๒ 
 

ฉบับที่ ๑๓๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๙ (พนปแลว) ๒๐๓ 



๑๓๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

   หนา 
 

ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ       
ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ๒๐๓ 

 

ฉบับที่ ๑๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๑๖ 
 

ฉบับที่ ๑๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๑๗ 
 

ฉบับที่ ๑๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๑๙ 
 

ฉบับที่ ๑๓๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๐ (พนปแลว) ๒๒๑ 
 

ฉบับที่ ๑๔๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๒๑ 
 

ฉบับที่ ๑๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๒๒ 
 

ฉบับที่ ๑๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
  ควบคุมยาเสพติดใหโทษ  ตามความในพระราชบัญญัติ 
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  (ครบวาระแลว) ๒๒๔ 
 

ฉบับที่ ๑๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๒๔ 
 

ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๑ (พนปแลว) ๒๒๖ 
 

ฉบับที่ ๑๔๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษทีห่ามผลิต จาํหนาย  
  นําเขา สงออก หรือครอบครองไปยังประเทศหนึ่งประเทศใด ๒๒๗ 
 

ฉบับที่ ๑๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๒๗ 
 

 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๓๑

   หนา 
 

ฉบับที่ ๑๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๓๐ 
 

ฉบับที่ ๑๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 
  ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิก) ๒๓๑ 
 

ฉบับที่ ๑๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๓๑ 
 

ฉบับที่ ๑๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติ        
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) ๒๓๓ 

 

ฉบับที่ ๑๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๓๙ 
 

ฉบับที่ ๑๕๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๒ (พนปแลว) ๒๔๐ 
 

ฉบับที่ ๑๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๔๐ 
 

ฉบับที่ ๑๕๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติ        
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) ๒๔๒ 

 

ฉบับที่ ๑๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๔๓ 
 

ฉบับที่ ๑๕๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
  ควบคุมยาเสพติดใหโทษ  ตามความในพระราชบัญญัติ 
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  (ครบวาระแลว) ๒๔๔ 
 

ฉบับที่ ๑๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๔๔ 
 

ฉบับที่ ๑๕๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติ        
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๓) ๒๔๘ 

 

 
 



๑๓๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 

   หนา 
 

ฉบับที่ ๑๕๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)  
  (ยกเลิก) ๒๔๙ 
 

ฉบับที่ ๑๖๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๔๙ 
 

ฉบับที่ ๑๖๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๓ (พนปแลว) ๒๕๑ 
 

ฉบับที่ ๑๖๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๕๒ 
 

ฉบับที่ ๑๖๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๕๖ 
 

ฉบับที่ ๑๖๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง  ระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา 
  และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล ๒๖๐ 
 

ฉบับที่ ๑๖๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๙๔ 
  แหงพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๗๓ 
 

ฉบับที่ ๑๖๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๗๔ 
 

ฉบับที่ ๑๖๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๗๖ 
 

ฉบับที่ ๑๖๘ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑในการแกไขรายการทะเบียนตํารบั 
  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๗๙ 
 

ฉบับที่ ๑๖๙ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร  
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ (พนปแลว) ๒๗๙ 
 

ฉบับที่ ๑๗๐ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๔) 
  ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ๒๘๐ 
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๑๓๓

   หนา 
 

ฉบับที่ ๑๗๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๘๑ 
 

ฉบับที่ ๑๗๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่อง  แตงต้ังกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
  ควบคุมยาเสพติดใหโทษ  ตามความในพระราชบัญญัติ 
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  (ครบวาระแลว) ๒๘๓ 
 

ฉบับที่ ๑๗๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๕ (พนปแลว) ๒๘๓ 
 

ฉบับที่ ๑๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๘๓ 
 

ฉบับที่ ๑๗๕ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๕) 
  ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ๒๘๗ 
 

ฉบับที่ ๑๗๖ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๘๘ 
 

ฉบับที่ ๑๗๗ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๙๑ 
 

ฉบับที่ ๑๗๘ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๙๕ 
 

ฉบับที่ ๑๗๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใช 
  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๖ (พนปแลว) ๒๙๙ 
 

ฉบับที่ ๑๘๐ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกาํหนดปริมาณ 
  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสม  
  ที่ผูอนุญาตจะอนุญาตใหผลิตหรือนําเขา ๓๐๐ 
 

ฉบับที่ ๑๘๑ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง  กําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสม  ที่ใหสันนิษฐานวา 
  มีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ๓๐๑ 
 

 



๑๓๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

   หนา 
 

ฉบับที่ ๑๘๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๓๐๒ 
 

ฉบับที่ ๑๘๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และกําหนดอาํนาจหนาที ่
  เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพตดิใหโทษ  ๓๐๔ 
 

ฉบับที่ ๑๘๔ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง  กําหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานฝายปกครอง  
  หรือตํารวจหรอืพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏบิัติการตามกฎหมาย 
  วาดวยยาเสพติดใหโทษ  ๓๐๖ 
 

ฉบับที่ ๑๘๕ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง  การออกเอกสารมอบหมายใหไวประจาํตัว 
  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่  
  เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพตดิใหโทษ  ๓๐๘ 
 

ฉบับที่ ๑๘๖ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และกําหนดอาํนาจหนาที ่
  เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพตดิใหโทษ (ฉบับที่ ๒) ๓๑๖ 
 

ฉบับที่ ๑๘๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๓๑๗ 
 

ฉบับที่ ๑๘๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
  ที่จะตองใชในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร 
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๗ ๓๑๘ 
 

ฉบับที่ ๑๘๙ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๓๑๙ 
 

ฉบับที่ ๑๙๐ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
  ควบคุมยาเสพติดใหโทษ  ตามความในพระราชบัญญัติ 
  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๓๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๓๕

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๒๒) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[กรรมการคณะนี้พนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๑๐ แลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๒๒) 

เร่ือง  ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๒๒) 

เร่ือง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๒๒) 

เร่ือง  กําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในราชอาณาจักร 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[เปนการกําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๕  (พ.ศ. ๒๕๒๓) 

เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)] 

 



๑๓๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๖  (พ.ศ. ๒๕๒๓) 

เร่ือง  ระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา 
และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๖๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๗  (พ.ศ. ๒๕๒๓) 

เร่ือง  ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๘  (พ.ศ. ๒๕๒๓) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
ที่จะตองใชในทางการแพทยและวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักร  

ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 

[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๙  (พ.ศ. ๒๕๒๓) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๐  (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
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๑๓๗

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

เร่ือง  กําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
ที่ผูรับอนุญาตจะจําหนายหรือมีไวในครอบครองไดประจําป 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๔)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๓  (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๔  (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๕  (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[กรรมการคณะนี้พนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๑๐ แลว] 

 
 



๑๓๘  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๖  (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๗  (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

เร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๘  (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๙  (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๐  (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)] 
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๑๓๙

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๑  (พ.ศ. ๒๕๒๕) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๒  (พ.ศ. ๒๕๒๕) 

เร่ือง  กําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในราชอาณาจักร  
ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 
[เปนการกําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๓  (พ.ศ. ๒๕๒๕) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๔  (พ.ศ. ๒๕๒๕) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 

 ๑. ใหยกเลิก 
  ๑.๑  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล  
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ๑.๒  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ๑.๓  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
 

 ๒. ใหจัดตั้งโรงพยาบาล   สถานพยาบาล  และสถานพักฟนดังตอไปนี้เปนสถานพยาบาลตาม       
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ๒.๑  สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอก
และผูปวยใน ขั้นเตรียมการ ขัน้ถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ และขั้นติดตาม ไดแก 

๒.๑.๑  โรงพยาบาลธญัญารักษ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
๒.๑.๒  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
๒.๑.๓  โรงพยาบาลอานันทมหิดล อําเภอเมืองลพบรุี จังหวัดลพบรุี 
๒.๑.๔  โรงพยาบาลคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอเมืองพิษณุโลก  
   จังหวัดพิษณุโลก 
๒.๑.๕  โรงพยาบาลคายสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
๒.๑.๖  โรงพยาบาลคายธนะรัชต อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
๒.๑.๗  โรงพยาบาลคายวชิราวุธ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒.๑.๘  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
๒.๑.๙  โรงพยาบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชยีงใหม 
๒.๑.๑๐  โรงพยาบาลศริิราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
  ความใน ๒.๑.๑๐ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) 
๒.๑.๑๑  โรงพยาบาลพระปกเกลา อําเภอเมืองจันทบรุี จังหวัดจันทบุรี 
๒.๑.๑๒  ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
๒.๑.๑๓  สถานพยาบาลจินดาสิงหเนตร อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
  ความใน ๒.๑.๑๓ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๖๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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๑๔๑

   ๒.๑.๑๔ สมประสงคการแพทย เลขที่ ๓๕๑ ถนนราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ       
      กรุงเทพมหานคร 
     ความใน ๒.๑.๑๔ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
  ๒.๒  สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอก
และผูปวยใน ขั้นเตรียมการ และขั้นถอนพิษยา ไดแก 
   ๒.๒.๑  โรงพยาบาลขอนแกน อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
   ๒.๒.๒  โรงพยาบาลศรสีังวาลย อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 
   ๒.๒.๓  โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
    ความใน ๒.๒.๓ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
   ๒.๒.๔  แผนกแพทย กองบิน ๔ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 
   ๒.๒.๕  โรงพยาบาลกลวยน้ําไท เลขที่ ๘๐ ซอยกลวยน้ําไท เขตพระโขนง     
     กรุงเทพมหานคร 
  ๒.๓ สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบ          
ผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ และขั้นติดตาม ไดแก 
   ๒.๓.๑  โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๓.๒  วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๓.๓  โรงพยาบาลตํารวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๓.๔  โรงพยาบาลยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
   ๒.๓.๕  โรงพยาบาลประจําจังหวัดสรรพสิทธิประสงค อําเภอเมืองอุบลราชธานี  
      จังหวัดอุบลราชธาน ี
   ๒.๓.๖  โรงพยาบาลลพบุรี อําเภอเมอืงลพบุรี จังหวัดลพบุร ี
   ๒.๓.๗  ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๖ ลมุพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๓.๘  ศูนยบริการสาธารณสุข ๒๓ สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๓.๙  ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๑ เอิบ-จิต ทังสุบุตร เขตบางกอกนอย       
      กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๓.๑๐  ศูนยบริการสาธารณสุข ๓ บางซ่ือ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๓.๑๑  ศูนยบริการสาธารณสุข ๔ ดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๓.๑๒ ศูนยบริการสาธารณสุข ๒๑ วัดธาตุทอง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

   ๒.๓.๑๓ ศูนยบริการสาธารณสุข ๗ บญุมี ปุรุราชรังสรรค เขตยานนาวา     
     กรุงเทพมหานคร 

   ๒.๓.๑๔ ศูนยบริการสาธารณสุข ๒๒ วัดปากทอ ซอยออนนุช เขตพระโขนง     
     กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๓.๑๕ ศูนยบริการสาธารณสุข ๒๙ ชวง-นุชเนตร เขตบางขุนเทียน     
      กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๓.๑๖ ศูนยบริการสาธารณสุข ๖ สโมสรวัฒนธรรมหญิง (บานพิษณุโลก)  
      เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร 



๑๔๒  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

   ๒.๓.๑๗  ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๕ ลาดพราว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๓.๑๘  ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๙ วงษสวาง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๓.๑๙  กองกํากับการ ๕ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตระเวนชายแดน       
       เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 
      ความใน ๒.๓.๑๙ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) 
  ๒.๔ สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบ             
ผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ และขั้นถอนพิษยา ไดแก 
   ๒.๔.๑  โรงพยาบาลนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
   ๒.๔.๒  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
    ความใน ๒.๔.๒ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๗๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   ๒.๔.๓  โรงพยาบาลสิงหบุรี อําเภอเมอืงสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุร ี
   ๒.๔.๔  โรงพยาบาลสงขลา อําเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา 
   ๒.๔.๕  โรงพยาบาลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
   ๒.๔.๖  โรงพยาบาลอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี
   ๒.๔.๗  โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
   ๒.๔.๘  โรงพยาบาลพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
   ๒.๔.๙  โรงพยาบาลนาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
   ๒.๔.๑๐ โรงพยาบาลพทุธชินราช อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
   ๒.๔.๑๑    โรงพยาบาลนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
   ๒.๔.๑๒    โรงพยาบาลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
   ๒.๔.๑๓    โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
        จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   ๒.๔.๑๔   โรงพยาบาลแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
   ๒.๔.๑๕   โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ อําเภอสัตหบี จังหวัดชลบรุี 
       ความใน ๒.๔.๑๕ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
   ๒.๔.๑๖   ศูนยบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองสระบรุี  
      อําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี 
   ๒.๔.๑๗   โรงพยาบาลสุขุมวิท เลขที่ ๑๔๑๑ ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง      
        กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๔.๑๘   โรงพยาบาลเทยีนฟามลูนิธิ เลขที่ ๖๐๖ ถนนเยาวราช เขตสมัพันธวงศ      
        กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๔.๑๙   สํานักงานแพทยปริญญา เลขที่ ๗๖ ซอยสองพระ ถนนพระราม ๔  
        เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
       ความใน ๒.๔.๑๙ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
   ๒.๔.๒๐   คลีนิคแพทยพิจิตร เลขที่ ๑๙๗๗–๑๙๗๙ ถนนบรรทัดทอง เขตปทุมวัน       
        กรุงเทพมหานคร 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๔๓

    ความใน ๒.๔.๒๐ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
   ๒.๔.๒๑  อ.การแพทย เลขที่ ๘ ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
    ความใน ๒.๔.๒๑ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
   ๒.๔.๒๒  สถานพยาบาลนิรมัย เลขที่ ๗๒๖ ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ      
     กรุงเทพมหานคร 
    ความใน ๒.๔.๒๒ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๙๗ (พ.ศ. ๒๕๓๑) 
   ๒.๔.๒๓  สํานักงานแพทย ๔๑๗ ซอยพาราไดซ ถนนสุขุมวิท ๗๑ เขตพระโขนง      
     กรุงเทพมหานคร 
    ความใน ๒.๔.๒๓ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๔๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   ๒.๔.๒๔  คลีนิคนายแพทยจําลอง ดิษยวนิช ๖๖/๒ ถนนอินทวโรรส อําเภอเมือง       
    จังหวัดเชียงใหม 
  ๒.๕  สถานพยาบาลแผนโบราณที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยใน
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ และขั้นติดตาม ไดแก 
   ๒.๕.๑  สถานพยาบาลประชานาถ สาํนักสงฆเขาถํ้าทะลุ อําเภอปากทอ จังหวัดราชบรุี 
    ความใน ๒.๕.๑ ถกูยกเลิกโดยประกาศฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
  ๒.๖  สถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยใน  ขั้นฟนฟู
สมรรถภาพและขั้นติดตาม ไดแก 
   ๒.๖.๑  สถานพักฟนถํ้ากระบอก สํานักสงฆถํ้ากระบอก อําเภอพระพทุธบาท         
     จังหวัดสระบุร ี
   ๒.๖.๒  สํานักชุบชีวิตใหม วัดทาชีศรมีังคลาราม ตําบลดินดํา อําเภอเมือง           
     จังหวัดรอยเอ็ด 
   ๒.๖.๓  ศูนยเกิดใหม วัดคาทอลิก หนาถํ้าจอมพล อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
  ๒.๗  สถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก         
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ และขั้นติดตาม ไดแก 
   ๒.๗.๑  กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ เขตบางเขน     
     กรุงเทพมหานคร 
    ความใน ๒.๗.๑ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ 
                                                     ส. พริ้งพวงแกว 

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙ ตอนพิเศษ ๙๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๕) 
 
 
 



๑๔๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ๑. ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  ๒.๒.๖   ใน  ๒.๒  ของ   ๒  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข       
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “ ๒.๒.๖  โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ เลขที่ ๓๖๐ ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่  เขตยานนาวา      
    กรุงเทพมหานคร” 
 ๒. ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ๒.๓.๒๐ ๒.๓.๒๑ ๒.๓.๒๒ ๒.๓.๒๓ ๒.๓.๒๔ และ ๒.๓.๒๕    
ใน ๒.๓  ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล   
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “๒.๓.๒๐ โรงพยาบาลสุโขทัย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
  ๒.๓.๒๑  โรงพยาบาลหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
  ๒.๓.๒๒  โรงพยาบาลกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
  ๒.๓.๒๓  ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๐ ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
  ๒.๓.๒๔  ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๑ คลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
  ๒.๓.๒๕  ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๑ วัดไผตัน เขตสามเสนใน กรุงเทพมหานคร” 
 ๓. ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ๒.๔.๒๕ ๒.๔.๒๖ และ ๒.๔.๒๗ ใน ๒.๔ ของ ๒ แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “๒.๔.๒๕ โรงพยาบาลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  ๒.๔.๒๖  โรงพยาบาลสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
  ๒.๔.๒๗  เสาวรสคลีนิค เลขที่ ๔๕/๑๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท       
       กรุงเทพมหานคร” 
      
     ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๕ 
                                   ส. พริ้งพวงแกว 
                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๕๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๕) 
 
 
 
 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๔๕

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๗  (พ.ศ. ๒๕๒๕) 

เร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗)] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๘  (พ.ศ. ๒๕๒๖) 

เร่ือง  กําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในราชอาณาจักร 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 

[เปนการกําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๙  (พ.ศ. ๒๕๒๖) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๓๐  (พ.ศ. ๒๕๒๖) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๓๑  (พ.ศ. ๒๕๒๖) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๓๒  (พ.ศ. ๒๕๒๖) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

[กรรมการคณะนี้พนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๑๐ แลว] 



๑๔๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
ไวดังตอไปนี้ 
 ๑. ใหยกเลิกสถานพยาบาลใน  ๒.๒  ขอ ๒.๒.๓   ใน ๒.๔  ขอ ๒.๔.๑๕ และ ๒.๔.๑๙             
ใน ๒.๕ ขอ ๒.๕.๑ และใน ๒.๗ ขอ ๒.๗.๑ 
 ๒. ใหเพิ่ม 
  ๒.๑  สถานพยาบาลดังตอไปนี้ ใน ๒.๑  เปนขอ ๒.๑.๑๕ 
         “๒.๑.๑๕ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทยทหารเรือ เขตธนบุรี  
      กรุงเทพมหานคร” 
  ๒.๒  สถานพยาบาลดังตอไปนี้ ใน ๒.๒  เปนขอ ๒.๒.๗ 
         “๒.๒.๗  โรงพยาบาลคายประจักษศิลปาคม กรมแพทยทหารบก อําเภอเมือง  
      จังหวัดอุดรธานี” 
  ๒.๓  สถานพยาบาลดังตอไปนี้ ใน ๒.๓  เปนขอ ๒.๓.๒๖ 
         “๒.๓.๒๖ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ กรมแพทยทหารเรือ อําเภอสัตหีบ  
       จังหวัดชลบุร”ี 
  ๒.๔  สถานพยาบาลดังตอไปนี้ใน ๒.๔  เปนขอ ๒.๔.๒๘   ๒.๔.๒๙   ๒.๔.๓๐   ๒.๔.๓๑ 
๒.๔.๓๒    ๒.๔.๓๓   ๒.๔.๓๔   ๒.๔.๓๕   ๒.๔.๓๖  และ ๒.๔.๓๗ 

       “๒.๔.๒๘ โรงพยาบาลปตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
       ๒.๔.๒๙  โรงพยาบาลเลย อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
       ๒.๔.๓๐  โรงพยาบาลสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
       ๒.๔.๓๑  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
       ๒.๔.๓๒  โรงพยาบาลเพชรบุรี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
       ๒.๔.๓๓  โรงพยาบาลสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
       ๒.๔.๓๔  โรงพยาบาลวชริะภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
       ๒.๔.๓๕  โรงพยาบาลชลบุรี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
       ๒.๔.๓๖  โรงพยาบาลนราธิวาส อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
           ความใน ๒.๔.๓๖ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๗๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
       ๒.๔.๓๗  โรงพยาบาลราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร” 
   ความใน ๒.๔.๓๗ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๗๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๔๗

  ๒.๕  สถานพยาบาลดังตอไปนี้ ใน ๒.๘  เปนขอ ๒.๘.๑  
         “๒.๘  สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบ      
ผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม 
    ๒.๘.๑ กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ เขตบางเขน           
         กรุงเทพมหานคร” 
         ความใน ๒.๘.๑ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
                                        มารุต บุนนาค 

                         รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๖) 
 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๓๔  (พ.ศ. ๒๕๒๖) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๓๕  (พ.ศ. ๒๕๒๖) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๓๖  (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 



๑๔๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๓๗  (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๓๘  (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

เร่ือง  ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๓๙  (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๔๐  (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๔๑  (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๔๙

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๘ (๗)  แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ   
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ๑. ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ๒.๒.๘ ใน ๒.๒ ของ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข       
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตาม
ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๒.๘  โรงพยาบาลสวนสราญรมย อําเภอพุนพิน จงัหวัดสุราษฎรธาน”ี 
 ๒. ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปเปน ๒.๔.๓๘, ๒.๔.๓๙, ๒.๔.๔๐, ๒.๔.๔๑, ๒.๔.๔๒, 
๒.๔.๔๓ และ ๒.๔.๔๔ ใน ๒.๔ ของ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง     
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ         
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๓๘ โรงพยาบาลกระบี่ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 ๒.๔.๓๙  โรงพยาบาลสมทุรปราการ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 ๒.๔.๔๐  โรงพยาบาลชุมพร อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

๒.๔.๔๑  โรงพยาบาลมะการักษ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒.๔.๔๒  โรงพยาบาลบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ี
 ๒.๔.๔๓  โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒.๔.๔๔  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อําเภอเมอืง จังหวัดนครราชสมีา” 
 ๓.  ใหเพิ่มความตอไปนี้ใน ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
      ๒.๙ สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษแบบผูปวยใน 
ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
 “๒.๙.๑ สํานักงานแพทย ๔๑๗ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร” 
 ความใน ๒.๙.๑ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๔๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๗ 

        มารุต บุนนาค 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



๑๕๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑ ตอนพิเศษ ๘๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๗) 
 
    

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ใหเพิ่ม สถานพยาบาลดังตอไปนี้เปน ๒.๔.๔๕ และ ๒.๔.๔๖ ใน ๒.๔ ของ ๒ แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง       
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๔๕ โรงพยาบาลพระพทุธบาท อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี
 ๒.๔.๔๖ โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ ๒ ซอยศูนยวิจัย ๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตบางกะป  
    กรุงเทพมหานคร” 
  ความใน ๒.๔.๔๖ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๖๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๗ 

                   มารุต บุนนาค 
                                                                   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๔๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๗) 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๔๔  (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๔๕  (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๕๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๔๖  (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

เร่ือง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๔๗  (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ใหยกเลิกสถานพยาบาล ขอ ๒.๑.๑๐ ใน ๒.๑ และขอ ๒.๓.๑๙ ใน ๒.๓ ของ ๒ แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 
                มารุต บุนนาค 

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๗) 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๔๙  (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 

[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 



๑๕๒  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ๑.  ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปน ๒.๑.๑๖ ใน ๒.๑ ของ ๒ แหงประกาศกระทรวง        
สาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง จัดตั้ง     
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
  “๒.๑.๑๖ โรงพยาบาลสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา” 
 ๒. ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปน ๒.๔.๔๕, ๒.๔.๔๖ และ ๒.๔.๔๗ ใน ๒.๔ ของ ๒   
แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔๘           
(พ.ศ. ๒๕๒๗)  เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๔๕ โรงพยาบาลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
 ๒.๔.๔๖  โรงพยาบาลระยอง อําเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง 
 ๒.๔.๔๗  โรงพยาบาลเชยีงคํา อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา” 
 ความใน ๒. ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
 ๓. ใหยกเลิกสถานพยาบาลขอ ๒.๔.๒๑ ใน ๒.๔ ของ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพนัธ ๒๕๒๘ 
             มารุต บุนนาค 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒ ตอนที่ ๓๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๘) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๕๑  (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๕๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๕๒  (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ  
ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๕๐ ลําดับที่ ๒.๔.๕๑ และลําดับที่ ๒.๔.๕๒ ในลําดับที่ 
๒.๔ ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่องจัดตั้งสถานพยาบาลตาม
ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 
๕๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
 “๒.๔.๕๐ โรงพยาบาลดําเนนิสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบรุี 
 ๒.๔.๕๑  โรงพยาบาลตรงั อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 ๒.๔.๕๒  โรงพยาบาลมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 

    มารุต บุนนาค 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒ ตอนพิเศษ ๘๓ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๘) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๕๔  (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 



๑๕๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๕๕  (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
 

[กรรมการคณะนี้พนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๑๐ แลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๕๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๑๗ ในลําดับที่ ๒.๑ ของหัวขอที่ ๒. แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๑.๑๗ สถานพยาบาลวังทองหลาง เลขที่ ๕๖/๑ ซอย ๑๔๒ (ซอยวรมิศร) ถนนลาดพราว       
    แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร” 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๘ 

                มารุต บุนนาค 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๑๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๒๘) 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ    
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๕๕

 ใหยกเลิกความในหัวขอที่ ๒ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “๒. ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๔๗ ลําดับที่ ๒.๔.๔๘ และลําดับที่ 
๒.๔.๔๙ ในลําดับที่ ๒.๔ ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง    
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ         
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   ๒.๔.๔๗ โรงพยาบาลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
 ๒.๔.๔๘ โรงพยาบาลระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 ๒.๔.๔๙ โรงพยาบาลเชยีงคํา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๘ 
       มารุต บุนนาค 

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๑๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๒๘) 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๕๘  (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๕๙  (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๖๐  (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง  แกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 



๑๕๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหยกเลิกสถานพยาบาล ลําดับที่ ๒.๑.๑๔ ในลําดับที่ ๒.๑ ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๔.๕๓ ลําดับที่ ๒.๔.๕๔ และลําดับที่ 
๒.๔.๕๕ ในลําดับที่ ๒.๔ ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง    
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพตดิ
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๕๓ คลีนิคประทีป-ทวีการแพทย  เลขที่ ๓๗  ถนนจารเุมือง  แขวงรองเมือง              
   เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

                        ความใน ๒.๔.๕๓ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
  ๒.๔.๕๔  สมประสงคการแพทย  เลขที่ ๓๕๑ หมู ๑ ถนนราษฎรบูรณะ แขวงบางปะกอก       
         เขตราษฎรบรูณะ กรุงเทพมหานคร 
  ๒.๔.๕๕  คลีนิคหมอกิติ  เลขที่ ๒/๓ ถนนราชวงศ ตําบลชางมอย อําเภอเมืองเชียงใหม      
    จังหวัดเชียงใหม” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๘ 
               มารุต บุนนาค 
                                                                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๔๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๘) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๖๒  (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๕๗

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๖๓  (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปน้ี เปนลําดับที่ ๒.๔.๕๖ ในลําดับที่ ๒.๔ ของหัวขอที่ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่องจัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
เรื่องจัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๕๖ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ 

            มารุต บุนนาค 
                                                                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓ ตอนพิเศษ ๑ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๙) 
 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๖๕  (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 



๑๕๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

เร่ือง กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ  
ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของยาเสพติดใหโทษ  

ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ  
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 การคํานวณหาสารบริสุทธิ์ของฝน ใหคํานวณหาเฉพาะมอรฟน คิดคํานวณเปนแอนไฮดรัส 
มอรฟนที่มีอยูในฝน 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๙ 
        เทอดพงษ ไชยนันทน 
           รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 

                                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพนัธ ๒๕๒๙) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๖๗  (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๖๘  (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๖๙  (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

เร่ือง  ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)] 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๕๙

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๒๗ ในลําดับที่ ๒.๓ ของหัวขอที่ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๓.๒๗ โรงพยาบาลปากชม  ตั้งอยูที่ถนนเลย-ปากชม  หมูที่ ๑  ตําบลปากชม              
     อําเภอปากชม จังหวัดเลย” 
 (๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๖.๔ ในลําดับที่ ๒.๖ ของหัวขอที่ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “ ๒.๖.๔  สถานพักฟนบานดวงใจแม  เลขที่ ๒๕๗/๕๔ ญ  ซอยอุดมสุข  ถนนเอกชัย          
              ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร” 
          ความใน ๒.๖.๔ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๕๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๓) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๗.๒ ในลําดับที่ ๒.๗ ของหัวขอที่ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๗.๒  สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  สํานกัอนามัยกรุงเทพมหานคร                 
      ตั้งอยูริมคลองตาพุก แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร” 

                       ความใน ๒.๗.๒ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 
 (๔) ใหเพิ่มสถานพยาบาลตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๑๐ ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวง   
สาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง จัดตั้ง      
สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๑๐  สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรกัษาผูติดยาเสพติดใหโทษแบบผูปวยใน         
ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา ฟนฟูสมรรถภาพ และติดตามผล 
 ๒.๑๐.๑  โรงพยาบาลนิตจิิตเวช  เลขที่ ๒๓  ถนนพุทธมณฑล สาย ๔  หมูที่ ๘                  
     แขวงทวีวัฒนา  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” 
                            ความใน ๒.๑๐.๑ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๗๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 



๑๖๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพนัธ ๒๕๒๙ 
    มารุต บุนนาค 

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓ ตอนพิเศษ ๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๙) 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๗๑  (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๗๒  (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ยกเลิก 
 

[ตํารับยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดยกเลิกแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๗๓  (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๑.๑๘ ในลําดับที่ ๒.๑ ของหัวขอที่ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๕๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๖๑

 “๒.๑.๑๘  โรงพยาบาลแมจัน  เลขที่ ๒๗๔  ถนนพหลโยธิน  หมูที่ ๕  ตําบลแมจัน              
      อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย” 
 (๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๒๘ ในลําดับที่ ๒.๓ ของหัวขอที่ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๓.๒๘ โรงพยาบาลเกาะสมุย  เลขที่ ๖๐  หมูที่ ๑  ตําบลอางทอง  อําเภอเกาะสมุย       
      จังหวัดสุราษฎรธานี” 
 (๓) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๕๗ ในลําดับที่ ๒.๔ ของหัวขอที่ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
 “๒.๔.๕๗ โรงพยาบาลหาดใหญ เลขที่ ๑๘๒ ถนนรัถการ ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ       
  จังหวัดสงขลา” 
         ความใน ๒.๔.๕๗ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๗๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๙ 

                                                              มารุต บุนนาค 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๕๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๙) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๔.๕๘ ในลําดับที่ ๒.๔ ของหัวขอที่ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๕๘ โรงพยาบาลลําปาง อําเภอเมือง จงัหวัดลําปาง” 
 



๑๖๒  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๙ 

                                   เทอดพงษ ไชยนันทน 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓ ตอนพิเศษ ๑๙๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๙) 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๗๖  (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ยกเลิก 
 

[ตํารับยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดยกเลิกแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๗๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ     
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ    
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหยกเลิกสถานพยาบาล ลําดับที่ ๒.๑๐.๑ ในลําดับที่ ๒.๑๐ ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ          
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๑.๑๙ ในลําดับที่ ๒.๑ ของหัวขอที่ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๑.๑๙  โรงพยาบาลนิติจิตเวช  เลขที่ ๒๓  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  หมูที่ ๘                       
    แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” 
 (๓) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๔.๕๙ ลําดับที่ ๒.๔.๖๐ ลําดับที่ ๒.๔.๖๑ 
และลําดับที่ ๒.๔.๖๒ ในลําดับที่ ๒.๔ ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. 
๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๖๓

 “๒.๔.๕๙ โรงพยาบาลพทัลุง เลขที่ ๔๒๑ ถนนราเมศวร อําเภอเมืองพัทลงุ จังหวัดพัทลุง 
 ๒.๔.๖๐  โรงพยาบาลบานตาก เลขที่ ๙๘ หมูที่ ๗ ตําบลตากออก อําเภอบานตาก          
    จังหวัดตาก 
 ๒.๔.๖๑  โรงพยาบาลตะกั่วปา เลขที่ ๓๙/๒ ถนนเพชรเกษม หมูที่ ๑ ตําบลบางนายลี     
     อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 
 ๒.๔.๖๒  โรงพยาบาลพงังา เลขที่ ๔๓๖ ถนนเพชรเกษม อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา” 
  

   ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ 

                                   เทอดพงษ ไชยนันทน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๑๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๙) 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๗๘  (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๗๙  (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๘๐  (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 
 



๑๖๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๒๐ และลําดับที่ ๒.๑.๒๑ ในลําดับที่ 
๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตามของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล     
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๑.๒๐ โรงพยาบาลแมสรวย  หมู ๑  ตําบลแมพริก  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
  ๒.๑.๒๑   โรงพยาบาลแมแจม หมู ๔  บานเกาะ  ตําบลชางเค่ิง  อําเภอแมแจม                 
   จังหวัดเชียงใหม” 
 (๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๔.๖๓ ลําดับที่ ๒.๔.๖๔ ลําดับที่ ๒.๔.๖๕ 
และลําดับที่ ๒.๔.๖๖ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบัน ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษ
เฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตาม
ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๖๓ โรงพยาบาลระนอง  เลขที่ ๑๑  ถนนกําลังทรัพย  ตําบลเขานิเวศม                          
   อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
 ๒.๔.๖๔   โรงพยาบาลกลาง  เลขที่ ๕๑๔  ถนนหลวง  แขวงปอมปราบศัตรูพาย                        
     เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๔.๖๕   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ เลขที่ ๘ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม       
      เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๔.๖๖   สํานักงานแพทยบุญเติม  เลขที่ ๔๖๕๙/๑๐  ถนนสมเด็จเจาพระยา                   
      แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” 
        ความใน ๒.๔.๖๖ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๐  
            เทอดพงษ ไชยนันทน 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๐) 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๖๕

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๘๒  (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๘๓  (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๘๔  (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
 

[กรรมการคณะนี้พนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๑๐ แลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๘๕ (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๑.๒๒ และ ๒.๑.๒๓ ในลําดับที่ ๒.๑     
วาดวยการจัดตั้งสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน       
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐ 
 “๒.๑.๒๒ โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช เลขที่ ๒๙๕ ถนนพหลโยธิน        
    อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 ๒.๑.๒๓   โรงพยาบาลประสาทสงขลา เลขที่ ๔๗๒ ถนนไทรบุรี ตําบลบอยาง                         
     อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา” 



๑๖๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

 (๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้  เปนลําดับที่ ๒.๒.๙  ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยการ           
จัดตั้งสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน     
ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๒๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 “๒.๒.๙  โรงพยาบาลพะเยา เลขที่ ๒๖๙ ถนนพหลโยธิน หมูที่ ๑๗ ตําบลตอม  
   อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา” 
 (๓) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๓.๒๙ ในลําดับที่ ๒.๓ วาดวยการ        
จัดตั้งสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ   
ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ 
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๙ 
 “๒.๓.๒๙ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช ถนนพระพันวษา ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง      
       สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี” 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๐  

                                                                      เทอดพงษ ไชยนันทน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔ ตอนพิเศษ ๑๗๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๐) 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๘๖  (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๘๗  (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

เร่ือง  เปล่ียนแปลงชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๖๗

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๘๘  (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๘๙  (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

เร่ือง  ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ยกเลิก 
 

[ตํารับยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดยกเลิกแลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปน้ี เปนลําดับที่ ๒.๔.๖๗, ๒.๔.๖๘, ๒.๔.๖๙, ๒.๔.๗๐, 
๒.๔.๗๑ และ ๒.๔.๗๒ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษ
เฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตาม
ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสงคราม ตั้งอยูเลขที่ ๗๐๘  ถนนประสิทธิพฒันา                 
     ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จงัหวัดสมุทรสงคราม 
 ๒.๔.๖๘   โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งอยูเลขที่ ๑๔๓ ถนนทรายทอง ตําบลสไุหงโก-ลก     
   อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 ความใน ๒.๔.๖๘ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๗๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.๔.๖๙   โรงพยาบาลดอกคําใต ตั้งอยูเลขที่ ๒๒๕ ถนนพะเยา-เชียงคํา หมูที่ ๔                
    ตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 
 ๒.๔.๗๐  โรงพยาบาลปง ตั้งอยูเลขที่ ๒๖๗ ถนนขุนยม หมูที่ ๓ ตําบลปง อําเภอปง      
  จังหวัดพะเยา  
   ๒.๔.๗๑  โรงพยาบาลเชยีงมวน ตั้งอยูเลขที่ ๑๙๓ หมูที่ ๑ ตําบลบาง อําเภอเชียงมวน      
  จังหวัดพะเยา 
 ๒.๔.๗๒  โรงพยาบาลจุน ตั้งอยูตําบลหวยขาวก่ํา อําเภอจุน จังหวัดพะเยา” 



๑๖๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

 (๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลตอไปนี้เปน ลําดับที่ ๒.๖.๕ ในลําดับ ๒.๖ วาดวยสถานพยาบาล      
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตามผล ของหัวขอที่ ๒ 
แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗๐          
(พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๖.๕ บานนิมิตใหม ตั้งอยูในสถาบันสงเคราะหผูปวยโรคเรื้อนแมคเคน  เลขที่ ๖๙     
    ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม” 
                            ความใน ๒.๖.๕ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙)  
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ 

                                         เทอดพงษ ไชยนันทน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๓๑) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๙๑  (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

เร่ือง  ระบุช่ือและตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

[ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามประกาศฯฉบับนี้ไดสิ้นอายุแลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๙๒  (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

เร่ือง  ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)] 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๖๙

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๑) 

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ  
คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของยาเสพติดใหโทษ  

ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ 
หรือลักษณะอื่นของยาเสพติดใหโทษตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษใหเปนไปตาม      
มาตรฐานที่กําหนดไวในตํารา ดังตอไปนี้ 
 ๑. ตํารายาของประเทศไทย ฉบับพิมพครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เลมที่ ๑ ภาค ๑ (Thai Phar -
macopoeia, First Edition (1987), Volume 1, Part 1) ซ่ึงจัดพิมพโดยกระทรวงสาธารณสุข และฉบับเพิ่มเติม 
 ๒. ตําราอินเตอรแนชนาลฟารมาโคเปย ฉบบัพิมพครั้งที่ ๓ (Third edition of the International 
Pharmacopoeia) และฉบับเพิม่เติม 
 ๓. ตําราฟารมาโคเปยของสหรัฐอเมริกา ฉบับแกไขครั้งที่ ๒๑ (ค.ศ. ๑๙๘๕) และฉบับเพิ่มเติม
ตําราแนชนาลฟอรมูลารี่ ฉบับที่ ๑๖ (ค.ศ. ๑๙๘๕) และ ฉบับเพิ่มเติม (The United States Pharmacopoeia 
twenty-first Revision (1985) and Supplements, The National Formulary, Sixteenth edition (1985) and 
Supplements) 
 ๔. ตําราบริติชฟารมาโคเปยฉบับ ค.ศ. ๑๙๘๐ เลมที่ ๑ เลมที่ ๒ และฉบับเพิ่มเติม (British 
pharmacopoeia 1980 Volume I, Volume II and Addenda) 
 ๕. ตําราฟารมาซูติคัลโคเด็กซ ฉบับพิมพครั้งที่ ๑๑ และฉบับเพิ่มเติม (The Pharmaceutical 
Codex Eleventh Edition and Supplements) 
 ๖. ตําราบริติชฟารมาโคเปย (สําหรับสัตวแพทย) ค.ศ. ๑๙๘๕ และฉบับเพิ่มเติม (British 
Pharmacopoeia (Veterinary) 1985 and Supplements) 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๑ 
        เทอดพงษ ไชยนันทน 

                         รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๕ ตอนที่ ๗๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๑) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๙๔  (พ.ศ. ๒๕๓๑) 

เร่ือง  ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)] 



๑๗๐  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา 
๗ (๓) และมาตรา ๘ (๖) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ใหยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ใดๆ ตอไปนี้
ผสมอยูดวยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ และที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ
ตามมาตรา ๔๓ แลว เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 ๑.  ตํารับยาที่มียาเสพติดใหโทษใดๆตอไปนี้ เปนสารสําคัญผสมอยูกับโอสถสารอื่นๆอีก ตั้งแต
หนึ่งอยางขึ้นไป โดยมีสวนผสมของสารสําคัญไมเกินอัตราสวนรอยละ ๒.๕ ของสวนผสมทั้งหมดในตํารับ และมี
สารสําคัญอยูในขนาดยาที่จะใชแตละหนวย (dosage unit) ไมเกิน ๑๐๐ มิลลิกรัม คือ อาเซติลไดไฮโดรโคเดอีน 
(Acetyldihydrocodeine) โคเดอีน (Codeine) ไดไฮโดรโคเดอีน (Dihydrocodeine) เอทิลมอรฟน 
(Ethylmorphine) นิโคโคดีน (Nicocodine) นิโคไดโคดีน (Nicodicodine) นอรโคเดอีน (Norcodeine) หรือ 
ฟอลโคดีน (Pholcodine) 
 ๒.  ตํารับยาทีม่ียาเสพติดใหโทษโพรพิแรม (Propiram) ผสมอยูกับเมทิลเซลลูโลส    
(Methylcellulose) ในอัตราสวนที่เทากัน หรอืที่มีเมทลิเซลลูโลสมากกวา และมีโพรพิแรมอยูในขนาดยาที่จะใช  
แตละหนวยไมเกิน ๑๐๐ มิลลิกรัม 
 ๓.  ตํารับยารบัประทานที่มียาเสพติดใหโทษ   เดกซโตรโพรพอไซฟน  ชนิดเบส   
(Dextropropoxyphene  base)  ผสมอยูในขนาดที่จะใชแตละหนวยไมเกิน   ๑๓๕  มิลลิกรัม     หรือในอัตราสวน       
ที่ไมเกินรอยละ ๒.๕ ของสวนผสมทั้งหมดในตํารับ    ทั้งนี้  ในตํารับนั้นจะตองไมมีวัตถุออกฤทธิ์ใดๆ ที่อยูภายใต
การควบคุมแหงกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทผสมอยูดวย 
 ๔. ตํารับยาที่มียาเสพติดใหโทษ โคคาอีน (Cocaine) เปนสวนผสมอยูดวยไมเกินรอยละ ๐.๑ 
โดยคิดคํานวณเปนโคคาอีนชนิดเบส และตํารับยาที่มีฝนหรือมอรฟนเปนสวนผสมอยูดวย ซ่ึงเมื่อคิดคํานวณเปน
มอรฟนชนิดเบสแหง (Morphine anhydrous base) แลวจะมีอยูไมเกินรอยละ ๐.๒ ทั้งนี้ ตํารับดังกลาวจะตองมี
โอสถสารอื่นๆ ผสมอยูดวยในลักษณะที่ไมสามารถจะทําการสกัดแยกเอายาเสพติดใหโทษนั้นออกมาไดโดยงาย 
หรือในปริมาณที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสาธารณชนได 
 ๕. ตํารับยาที่มียาเสพติดใหโทษ ไดเฟนอกซิน (Difenoxin) กับยาอะโทรปนซัลเฟต (Atropine 
sulfate) ผสมอยูดวยในขนาดที่จะใชแตละหนวยดังตอไปนี้ คือ  มีไดเฟนอกซินไมเกิน ๐.๕ มิลลิกรัม และมี     
อะโทรปนซัลเฟตในปริมาณอยางนอยที่สุดเทากับรอยละ ๕ ของไดเฟนอกซินที่มีผสมอยู 
 ๖. ตํารับยาที่มียาเสพติดใหโทษ ไดเฟนอกไซเลต (Diphenoxylate) กับยาอะโทรปนซัลเฟตเปน
สวนผสมอยูดวยในขนาดที่จะใชแตละหนวยดังตอไปนี้คือ มีไดเฟนอกไซเลตไมเกิน ๒.๕ มิลลิกรัม โดยคิดคํานวณ
เปนชนิดเบส กับมีอะโทรปนซัลเฟตในปริมาณอยางนอยที่สุดเทากับรอยละ ๑ ของปริมาณของไดเฟนอกไซเลต   
ที่มีผสมอยู 
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 ๗. ตํารับยาผง อิพิแคคิวอานากับฝน (Pulvis ipecacuanhae et opii compositus หรือ Dover’s 
powder) ซ่ึงมีสวนผสมดังตอไปนี้คลุกเคลาเขากันดีคือ  
 ฝนผง รอยละ ๑๐  
 ผงรากของตนอิพิแคคิวอานา รอยละ ๑๐  
 ผงโอสถสารอื่นซ่ึงไมมีสารสาํคัญใด ๆ เลย รอยละ ๘๐ 
 ๘. ตํารับยาตามขอ ๑ ถึงขอ ๗ ที่ผสมสารอืน่ซ่ึงไมใชสารสาํคัญลงไปดวย 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๑ 

         พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 
                รองนายกรัฐมนตรี 
                                                          รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๕ ตอนที่ ๙๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๑) 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๑) 

เร่ือง หลักเกณฑการขอจัดตั้งสถานพยาบาล 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒          
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“สถานพยาบาล”  หมายความวา  สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ       

พ.ศ. ๒๕๒๒  
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาลซึ่งแตงตั้งโดย     

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

ขอ ๒ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานพยาบาล ใหยื่นคําขอตามประกาศนี้ 
 

ขอ ๓ สถานพยาบาลที่อาจขอจัดตั้งไดมี ๓ ประเภท ดังตอไปนี้ 
(๑) สถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษแบบผูปวยนอกและหรือผูปวยใน      

ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ และขั้นติดตาม 
(๒) สถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษแบบผูปวยนอกและหรือผูปวยใน            

ขั้นเตรียมการ และขั้นถอนพิษยา 
(๓) สถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษแบบผูปวยนอกและหรือผูปวยใน           

ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ และขั้นติดตาม 



๑๗๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 

ขอ ๔ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานพยาบาลตามขอ ๓ (๑) (๒) หรือ (๓) ใหยื่นคําขอพรอมดวย  
หลักฐานตามแบบ ส.ต.๑ ทายประกาศนี้ 

 

ขอ ๕ สถานพยาบาลที่จะขอจัดตั้งตามขอ ๓ (๑) หรือ (๒) ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑)  เปนสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลทีเ่ปนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานของรัฐ หรือสภากาชาดไทย หรือเปนผูไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลและมีผูไดรับใบอนุญาต   
ใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๒)  มีสถานที่โดยเฉพาะสาํหรับบาํบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษมิใหปะปนกับผูปวย  
ประเภทอื่น 

(๓)   มีวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมและเพียงพอในการใหบริการบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษ 
(๔) มีบุคลากรเจาหนาที่ที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน และสามารถอยูปฏิบัติงาน 

ประจําตลอดเวลาทําการ 
(๕)  สามารถใหการรักษาโรคแทรกซอนอันอาจเกิดขึ้นกับผูปวยได หรือสงตอผูปวยที่มีโรค 

แทรกซอนไปรับการรักษายังสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลอื่นที่เหมาะสมได 
 

ขอ ๖  ผูขอจัดตั้งสถานพยาบาลตามขอ ๓ (๓) ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑)  มีอายุไมต่าํกวา ๒๐ ป 
(๒)  มีความประพฤติเรียบรอยไมบกพรองดวยศีลธรรมอันดี 
(๓)  ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๔)   มีทรัพยสินหรอืฐานะพอที่จะตั้งสถานพยาบาลได 
(๕)  จัดใหมสีถานที่ดําเนินการโดยเฉพาะสําหรับการฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติดใหโทษ   

มิใหปะปนกับผูปวยประเภทอื่น 
(๖)  จัดใหมีวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมเพียงพอในการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพกับผูปวย 
(๗)  จัดใหมีบคุลากรเจาหนาที่ที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงานและสามารถอยูปฏิบัติ 

งานประจําตลอดเวลาทาํการ 
(๘) จัดใหมีการใชวิธีการฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาการที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด 
(๙) สามารถจัดสงตอผูปวยที่มีโรคแทรกซอนไปรับการรักษายังสถานพยาบาลตามกฎหมาย   

วาดวยสถานพยาบาลอื่นที่เหมาะสมได 
ความใน (๑) (๒) และ (๓) มิใหใชบังคับในกรณีผูขอเปนนิติบุคคล 
 

ขอ ๗ การยื่นคําขอตามประกาศนี้   สําหรับในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นตอกรมการแพทย 
สําหรับจังหวัดอื่น ใหยื่นตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแหงทองที่ที่ขอจัดตั้งสถานพยาบาล  เพื่อสงใหกรม      
การแพทยดําเนินการตอไป 

 

ขอ ๘ ใหผูขอจัดตั้งสถานพยาบาลใหความรวมมือตอคณะอนุกรรมการในกรณีดังตอไปน้ี 
(๑)  มาชี้แจง  แกไขเพิ่มเติม  หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของ  เพื่อประกอบการ

พิจารณา 
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(๒)  อํานวยความสะดวกตอคณะอนุกรรมการเมื่อเขาไปในสถานที่ที่จะขอจัดตั้งเปน
สถานพยาบาลเพื่อตรวจสอบ  ในการนี้ คณะอนุกรรมการจะแตงตั้งผูแทนใหดําเนินการแทนก็ได 

 

ขอ ๙ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอและตรวจสอบสถานที่ตามที่เห็นควร และเมื่อเห็นชอบ
ใหจัดตั้งเปนสถานพยาบาลได ใหเสนอความเห็นนั้นตอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษเพื่อพิจารณา
ดําเนินการประกาศจัดตั้งเปนสถานพยาบาลตอไป 

เมื่อไดประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหนังสือแจงใหผูขอ
จัดตั้งสถานพยาบาลทราบ 

 

ขอ ๑๐ ถาคณะอนุกรรมการไดพิจารณาคําขอรายใดแลว   ไมเห็นชอบใหจัดตั้งสถานพยาบาล   
ใหเสนอความเห็นนั้นตอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษและใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังกลาวใหผูจัดตั้งสถานพยาบาลทราบ 

 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๑ 

        พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 
               รองนายกรัฐมนตรี 

                                    รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๕๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑) 
 
 

แบบ ส.ต.๑ 
 

คําขอจัดตั้งสถานพยาบาล 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๔๒๒ 

 
เขียนที.่................................................. 

วันที่................................................................................ 
๑. ขาพเจา......................................................................................... อยูบานเลขที่.............................. 
             (ชื่อผูยื่นคําขอซึ่งเปนผูอํานวยการหรือผูรับผิดชอบสถานพยาบาล) 

ตรอก/ซอย........................................ ถนน................................................. หมูที่....................….... 
ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด...................…..... 
โทรศัพท.................................................... 
ขอจัดตั้งสถานพยาบาลบาํบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษชือ่………………………………………………………………………….…… 
ตั้งอยูเลขที.่.............................. ตรอก/ซอย........................................ ถนน..........................…........ 
หมูที.่................... ตําบล/แขวง................................................. อําเภอ/เขต.............................…..... 
จังหวัด.................................... โทรศัพท........................................................... 
 



๑๗๔  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 

โดยขอจัดตั้งสถานพยาบาลบาํบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษในประเภทดังนี้  
  (๑)  สถานพยาบาลที่บาํบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษแบบผูปวยนอกและหรือผูปวยใน  
                     ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ และขั้นติดตาม 
  (๒)  สถานพยาบาลที่บาํบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษแบบผูปวยนอกและหรือผูปวยใน  

          ขั้นเตรียมการ และขั้นถอนพิษยา 
  (๓)  สถานพยาบาลที่บาํบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษแบบผูปวยนอกและหรือผูปวยใน  
                     ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ และขัน้ติดตาม 
 

๒. สถานพยาบาลที่ขอจัดตั้งสถานพยาบาลบาํบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษตาม ขอ ๑. อยูในความรับผิดชอบ 
  ของรัฐ 
  ของรัฐวิสาหกิจ 
  ขององคการเอกชนภายใตการสนับสนุนขององคการกุศล มูลนิธิหรือสโมสร 
  ของเอกชนเปนสวนตัว 

 

๓. รายนามและตําแหนงหนาที่ของผูรับผิดชอบแผนการบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติด 
                           ชื่อ                     ตําแหนงหนาที ่
                          (ในสวนที่เก่ียวของกับแผนการ) 

....................................................          ...................................................................…….…………... 

....................................................          ..............................................................………….….......... 

....................................................          ..............................................................……………........... 
 

๔. ประเภทของการประกอบโรคศิลปะ             แผนปจจุบัน                แผนโบราณ 
 

๕. ลักษณะของสถานที่ในการใหบริการ 
 ตึกหรืออาคารอํานวยการ จํานวน .......................................................…………............…….....หลัง 
 ตึกหรืออาคารตรวจบําบดัรักษาผูปวยนอก จํานวน.....................................................………... หลัง 
 หอพักผูปวยหรือหอนอน จํานวน.................................... หลัง จุได............................…….…… คน 
 โรงงานหรอือาคารฝกอาชีพและอาชีวบําบัด .............................................................….……...หลัง 

                                  ใหการบริการไดครั้งละ.........................................................…....……. คน 
 ที่ดินใชฝกอาชีพทางเกษตรกรรม จํานวน .................................................................…....……..ไร 
 หอประชุมหรืออาคารใชทาํกิจกรรมพรอมกัน .........................................................…....……..หลัง 

                                 จุผูรับบริการไดครั้งละ ......................................................….........…….คน 
 อาคารประกอบในการปฏิบัติงานอื่น ๆ....................................................................………... หลัง 
 อาคารที่พกัอาศัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน …...........................................................…….…….หลัง 
 รั้วกันบริเวณ          มี                      ไมม ี

 ชนิด  รั้วลวดหนาม  
   รั้วกําแพงกออิฐ 
  อ่ืน ๆ .................................................................. 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๗๕

๖. อัตรากําลังผูปฏิบัติงาน 
 แพทยและ/หรือจิตแพทย                แผนปจจุบัน.............................…………........ คน 

  แผนโบราณ.................................…………..... คน 
  เภสัชกร  แผนปจจุบัน.................................………….... คน 
  แผนโบราณ.................................…………..... คน 
  ทันตแพทย.....................................................................................……………….......……...... คน 
  พยาบาล................................................................................................……………………...... คน 
  เจาหนาทีพ่ยาบาล......................................................................................…………………..... คน 
  เจาหนาที่ผูชวยเหลือคนไข..........................................................................…….……………..... คน 
  ผูชวยเภสัชกร............................................................................................…………………..... คน 
  ผูชวยทันตแพทย........................................................................................……………….….... คน 
  นักจิตวิทยา........................................................................................………………...………..... คน 
  นักสังคมสงเคราะห...............................................................................……………….……........ คน 
  พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย.....................................................................………………….... คน 
  เจาหนาที่ชนัสูตรโรค...............................................................................……………....……..... คน 
  นักอาชีวบําบัด............................................................................................……………..….... คน 
  เจาหนาที่อาชีวบําบัด................................................................................………………….…..... คน 
  เจาหนาที่ชวยในการบําบดัรักษาอ่ืน ๆ ............................................................………………….... คน 
  เจาหนาที่บริหารและธรุการ.......................................................................…..………………......  คน 
  อ่ืน ๆ (เชน ยาม เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คนขับรถ ฯลฯ) ...................….....……………....…. คน 
              มีหนาที่ ...........................................................................................……….......……………….. คน 
๗. วัสดุอุปกรณ 

 เวชภัณฑ                       ยาแผนปจจุบัน                ยาแผนโบราณและสมนุไพร 
 วัสดุครุภัณฑทางการแพทย (ระบุที่สําคัญและจําเปน) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 อุปกรณในการฟนฟูสมรรถภาพ (ระบุที่สําคัญและจําเปน) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 เครื่องมือเครื่องใชอ่ืน ๆ เชน ยานพาหนะ เครื่องกําเนิดไฟฟา ฯลฯ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



๑๗๖  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 

๘. คาใชจายและงบประมาณ 
 ไดจากงบประมาณประจาํของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
 ไดงบประมาณชวยเหลือจากแหลงอ่ืน 

      (ระบุที่มาของรายได).................................................................................................……...... 
 คิดคาบริการจากผูมารับการบําบัดรักษา  ไมคิดคาบริการ 
 อัตราคาบรกิาร (ระบุรายละเอียด) 

       ...............................................................................................................................……..... 
       .........................................................................................................................……........... 
 

๙. หนวยงานสนับสนุน     มี ไดแก............................………………………………......  ไมม ี
 

๑๐. หลักฐานตาง ๆ ที่แนบมาพรอมคําขอ ตามประเภทของสถานพยาบาล ดังนี ้
 สําเนาใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลและสําเนาใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

              วาดวยสถานพยาบาล   ยกเวนกรณีเปนสถานพยาบาลที่บาํบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษแบบ 
              ผูปวยนอกและหรือผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม 

 สําเนาใบอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผูดําเนินการ  
              ยกเวนกรณีเปนสถานพยาบาลที่บาํบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษแบบผูปวยนอกและหรือผูปวยใน        
              ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม 

 แผนการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ 
 แผนผังของสถานที่ที่จะขอจัดตั้งเปนสถานพยาบาล 
 เอกสารแสดงความเปนนิติบุคคล และเอกสารแสดงความเปนผูจัดการหรือผูแทน ซ่ึงเปนผูดําเนินการ 
 อ่ืน ๆ (ถามี) 

 

 สําหรับสถานพยาบาลที่เปนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือสภากาชาดไทย 
ใหยื่นหลักฐานประกอบเฉพาะแผนการบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษของสถานพยาบาลแหงที่จะขอจัดตั้ง 
พรอมแผนผังของสถานที่ที่จะดําเนินการนั้น 
 
 ลงช่ือ......................................................... ผูย่ืนคําขอ 
                   (...................................................) 
 ตําแหนงที่เก่ียวของกับแผนการ................................. 
 วันที่.............. เดือน ..........................พ.ศ.............  
 
หมายเหตุ ใหใส   หนาชอง  ที่ตองการ   

 
 
 
 
 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๗๗

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๙๗ (พ.ศ. ๒๕๓๑) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหยกเลิกสถานพยาบาลนิรมัยลําดับที่ ๒.๔.๒๒ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาล 
แผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก  ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา    
ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความ
ในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๔.๗๓ และ ๒.๔.๗๔ ในลําดับที่ ๒.๔    
วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ
และขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง 
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ ๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๗๓ โรงพยาบาลแพร ตั้งอยูเลขที่ ๑๔๔ ถนนชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร 
 ๒.๔.๗๔  คลีนิคแพทยสุขุมวิท ตั้งอยูเลขที่ ๔/๒ ซอย ๒๖ ถนนสุขุมวิท ตําบลคลองตัน       
     เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร” 
 (๓) ใหเพิ่มสถานพยาบาล ดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๖.๖ ในลําดับที่ ๒.๖ วาดวย
สถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม 
ของ    หัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตาม
ความ    ในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๖.๖ มูลนิธดิวงประทีป  ตั้งอยูเลขที่ ๕๔๔๖๓  ลอค ๙  ถนนอาจณรงค  หมูที่ ๔           
   แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๑ 

                 ชวน หลีกภัย 
                                                                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๑) 
 
 



๑๗๘  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๙๘  (พ.ศ. ๒๕๓๑) 

เร่ือง  ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๙๙  (พ.ศ. ๒๕๓๑) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๐๐  (พ.ศ. ๒๕๓๒) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[กรรมการคณะนี้พนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๑๐ แลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๐๑  (พ.ศ. ๒๕๓๒) 

เร่ือง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๐๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ.๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๗๙

 (๑) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๒.๑๐ ในลําดับที่ ๒.๒  วาดวย         
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ
และขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง  
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข ฉบับที่ ๘๕ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๒.๑๐ โรงพยาบาลชัยภมู ิตั้งอยูที่ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ” 
 (๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้  เปนลําดับที่ ๒.๔.๗๕  ๒.๔.๗๖ และ ๒.๔.๗๗            
ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก
ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา  ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย    
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๗ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๗๕ โรงพยาบาลราชบรุี  ตั้งอยูเลขที่ ๘๔  ถนนสมบูรณกุล  ต.หนาเมือง  อ.เมือง            
    จ.ราชบุร ี
 ๒.๔.๗๖  โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตั้งอยูที่ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 ๒.๔.๗๗  โรงพยาบาลนครพนม ตั้งอยูเลขที่ ๒๗๐ ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง  
   จ.นครพนม” 
 (๓) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑๑.๑ ในลําดับที่ ๒.๑๑ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยใน  ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษ
ยา และขั้นฟนฟูสมรรถภาพ ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง     
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๑๑ สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรกัษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบ        
ผูปวยใน ขั้นเตรียมการ  ขั้นถอนพิษยา และขั้นฟนฟูสมรรถภาพ 
 ๒.๑๑.๑  โรงพยาบาลทหารผานศึก องคการสงเคราะหทหารผานศึก ตั้งอยูเลขที่ ๑๒๓       
     ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๒ 

           ชวน หลีกภัย 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๒๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๒) 
 



๑๘๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๕๓๒) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ.๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๑.๒๔ ลําดับที่ ๒.๑.๒๕ ลําดับที่ ๒.๑.๒๖ 
และลําดับที่ ๒.๑.๒๗ ในลําดับที่ ๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษ   
ทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอ   
ที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน     
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๘๕ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 “๒.๑.๒๔ โรงพยาบาลบุรรีัมย  ตั้งอยูเลขที่ ๘/๖  ถนนหนาสถานี  ตําบลในเมือง                   
    อําเภอเมืองบุรรีัมย จังหวัดบุรีรัมย 
 ๒.๑.๒๕  โรงพยาบาลศรสีะเกษ ตั้งอยูเลขที่ ๘๕๙ ถนนกสิกรรม ตําบลเมืองใต             
   อําเภอเมืองศรสีะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๒.๑.๒๖  โรงพยาบาลตราด ตั้งอยูเลขที ่๑๐๘ ถนนสุขุมวิท อําเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด 
 ๒.๑.๒๗  โรงพยาบาลเชยีงใหม ตั้งอยูเลขที่ ๑๕๙ หมูที่ ๔ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม      
   จังหวัดเชียงใหม” 
 (๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๒.๑๑ ลําดับที่ ๒.๒.๑๒ ลําดับที่ ๒.๒.๑๓ 
ลําดับที่ ๒.๒.๑๔ ลําดับที่ ๒.๒.๑๕ ลําดับที่ ๒.๒.๑๖ ลําดับที่ ๒.๒.๑๗ ลําดับที่ ๒.๒.๑๘ ลําดับที่ ๒.๒.๑๙  
ลําดับที่ ๒.๒.๒๐ และลําดับที่ ๒.๒.๒๑ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพ   
ยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
ฉบับที่ ๑๐๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 
๒๕๒๒  ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 “๒.๒.๑๑ โรงพยาบาลอุทยัธานี ตั้งอยูเลขที่ ๕๖ ถนนรักการดี ตําบลอุทัยใหม  
   อําเภอเมืองอุทยัธานี จังหวัดอุทัยธานี 
 ๒.๒.๑๒  โรงพยาบาลอุตรดิตถ ตั้งอยูเลขที่ ๓๘ ถนนเจษฎาบดินทร ตาํบลทาอิฐ 
   อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
 ๒.๒.๑๓  โรงพยาบาลนครนายก ตั้งอยูเลขที ่ข/๑ ๑๐๐ ถนนสุวรรณศร ตําบลนครนายก     
    อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๘๑

 ๒.๒.๑๔  โรงพยาบาลอางทอง ตั้งอยูเลขที่ ๓ ถนนเทศบาล ๖ ตําบลบางแกว  
   อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 
 ๒.๒.๑๕   โรงพยาบาลมุกดาหาร ตั้งอยูเลขที่ ๑๘๑ ถนนชยางกูร หมูที่ ๑ ตําบลมุกดาหาร      
   อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
 ๒.๒.๑๖  โรงพยาบาลกาฬสินธุ  ตั้งอยูที่ถนนกาฬสินธุ  ตําบลกาฬสนิธุ                                
   อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 
 ๒.๒.๑๗  โรงพยาบาลสุรนิทร ตั้งอยูที่หมูที่ ๓ ถนนหลกัเมือง ตําบลในเมือง                       
   อําเภอเมืองสุรนิทร จังหวัดสุรนิทร 
 ๒.๒.๑๘  โรงพยาบาลรอยเอ็ด ตั้งอยูเลขที่ ๑ ถนนรัชชูปการ อําเภอเมืองรอยเอ็ด        
    จังหวัดรอยเอ็ด  
 ๒.๒.๑๙  โรงพยาบาลยโสธร ตั้งอยูเลขที่ ๒๖ ซอยบานดอนแรด ถนนแจงสนิท หมูที่ ๗     
   ตําบลตาดทอง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
 ๒.๒.๒๐  โรงพยาบาลแมคคอรมิค ตั้งอยูเลขที่ ๒๓๐ ถนนบํารุงราช ตาํบลวัดเกตุ          
  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 ๒.๒.๒๑  โรงพยาบาลรวมแพทย ตั้งอยูเลขที่ ๒๑ ถนนนันทราม ตําบลหายยา                   
   อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม” 
 (๓) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๓.๓๐ ในลําดับที่ ๒.๓ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ ขั้นถอน
พิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. 
๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๘๕ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 “๒.๓.๓๐ โรงพยาบาลศรสีังวร ตั้งอยูที่หมูที่ ๘ ถนนจรดวิถีถอง ตําบลคลองตาล         
   อําเภอศรีสาํโรง จังหวัดสุโขทัย” 

 (๔) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๔.๗๘ ลําดับที่ ๒.๔.๗๙ ลําดับที่ ๒.๔.๘๐ 
ลําดับที่ ๒.๔.๘๑ ลําดับที่ ๒.๔.๘๒ และลําดับที่ ๒.๔.๘๓ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่
บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง       
สาธารณสุข ฉบับที่ ๑๐๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 “๒.๔.๗๘ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ ๑๗  ตั้งอยูเลขที่ ๑๕๑๙  ถนนบางลี่-    
    หนองวัลยเปรยีง ตําบลสองพีน่อง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
                                                   ความใน ๒.๔.๗๘ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๗๘) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.๔.๗๙  โรงพยาบาลปทุมธานี  ตั้งอยูเลขที่ ๗  ถนนปทุมธาน-ีลาดหลุมแกว              
    ตําบลบางปรอด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 



๑๘๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 

 ๒.๔.๘๐  โรงพยาบาลบานหมี่ ตั้งอยูเลขที่ ๑๓๙ ถนนประชาอุทิศ อําเภอบานหมี่        
   จังหวัดลพบุร ี
 ๒.๔.๘๑  โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งอยูเลขที่ ๓๓ ถนนเพาะนิยม ตําบลหมากแขง             
  อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี
 ๒.๔.๘๒  โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ตั้งอยูเลขที่ ๓๒/๗ ถนนปราจีนอนุสรณ         
    หมูที่ ๑๒ ตําบลทางาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 ๒.๔.๘๓  สถานพยาบาลหวยแกวโพลีคลีนิก ตั้งอยูเลขที่ ๔๔๗ ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ     
  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม” 
 (๕) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๘.๒ และลําดับที่ ๒.๘.๓ ในลําดับที่ ๒.๘ 
วาดวยสถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ 
และข้ันติดตาม ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง     
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล       
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 “๒.๘.๒ โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา ตั้งอยูเลขที่ ๑๗๔ ถนนมรุพงษ ตําบลหนาเมือง        
   อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๒.๘.๓  โรงพยาบาลเพชรบูรณ ตั้งอยูเลขที่ ๒๐๓ ถนนสามัคคีชัย ตําบลในเมือง           
    อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ” 
 ความใน ๒.๘.๒ และ ๒.๘.๓ ถูกยกเลิกโดยประกาศ ฯ ฉบับที่ ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔)  
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๒ 
                     ชวน หลีกภัย 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๒) 
 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๐๔  (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๘๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๐๕  (พ.ศ. ๒๕๓๓) 
เร่ือง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

[ประกาศฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕)] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๐๖  (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

เร่ือง  ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๐๗  (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

เร่ือง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๑.๒๘ ในลําดับที่ ๒.๑ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ      
ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ 
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 “๒.๑.๒๘ โรงพยาบาลพจิิตร ตั้งอยูเลขที่ ๑๓๖ ถนนบึงสีไฟ ตําบลในเมือง                        
   อําเภอเมืองพจิติร จังหวัดพิจติร” 



๑๘๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

 (๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๒.๒๒ ลําดับที่ ๒.๒.๒๓ ลําดับที่ ๒.๒.๒๔ 
ลําดับที่ ๒ .๒ .๒๕ ลําดับที่ ๒ .๒ .๒๖ ลําดับที่ ๒ .๒ .๒๗ และลําดับที่ ๒ .๒ .๒๘ ในลําดับที่ ๒ .๒ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  ขั้นเตรียมการ
และขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง      
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๒๕   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล     
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 “๒.๒.๒๒ โรงพยาบาลขลุง ตัง้อยูถนนสุขุมวิท ตําบลขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 ๒.๒.๒๓  โรงพยาบาลแหลมสิงห ตั้งอยูหมูที่ ๑ ตําบลปากน้ํา อําเภอแหลมสิงห         
    จังหวัดจันทบุร ี
 ๒.๒.๒๔  โรงพยาบาลทาใหม ตั้งอยูเลขที่ ๒๘ ถนนสรรพกิจ ตําบลทาใหม อําเภอทาใหม     
   จังหวัดจันทบุร ี
 ๒.๒.๒๕  โรงพยาบาลเขาสุกิม ตั้งอยูหมูที่ ๑๒ ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม                  
   จังหวัดจันทบุร ี
 ๒.๒.๒๖  โรงพยาบาลมะขาม ตั้งอยูเลขที่ ๑๐๐/๔ ถนนพระบําราศนราดูร หมูที่ ๘        
    ตําบลพลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
 ๒.๒.๒๗  โรงพยาบาลโปงน้ํารอน ตั้งอยูเลขที่ ๑/๓ ถนนจันทบุรี – สระแกว หมูที่ ๑    
   ตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุร ี
 ๒.๒.๒๘  โรงพยาบาลปาย ตั้งอยูเลขที่ ๑๑๑ ถนนชัยสงคราม หมูที่ ๑ ตําบลเวียงใต    
  อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน” 
            ความใน ๒.๒.๒๘ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๗๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 (๓) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๔.๘๔ และลําดับที่ ๒.๔.๘๕ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ 
และขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง  
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล     
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 “๒.๔.๘๔ โรงพยาบาลแมสาย ตั้งอยูหมูที่ ๑๐ ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย                  
   จังหวัดเชียงราย 
 ๒.๔.๘๕   โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเชยีงของ ตั้งอยูหมูที่ ๑๐ ตําบลเวียง                   
    อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย” 
 (๔) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๑๒.๑ ในลําดับที่ ๒.๑๒ วาดวย        
สถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษ
ยา และขั้นติดตาม ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง      
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  ๑๐๒  (พ.ศ. ๒๕๓๒)    เรื่อง   จัดตั้งสถานพยาบาล              



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๘๕

ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 “๒.๑๒.๑ โรงพยาบาลอมกอย ตั้งอยูเลขที่ ๒๖๒ ถนนเจริญทัศนา หมูที่ ๑ ตําบลอมกอย    
    อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม” 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๓ 
                                    ปยะณัฐ วัชราภรณ 

            รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพนัธ ๒๕๓๔) 
 
  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๐๙  (พ.ศ. ๒๕๓๔) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๒.๒๙, ๒.๒.๓๐, ๒.๒.๓๑ และ ๒.๒.๓๒  
ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอก    
และผูปวยใน  ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา  ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  ๒๕  
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่  
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง   
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 “๒.๒.๒๙ โรงพยาบาลชัยนาท ตั้งอยูเลขที่ ๑๙๙ ถนนพหลโยธิน หมูที่ ๕ ตําบลบานกลวย        
    อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
                        ความใน ๒.๒.๒๙ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๗๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.๒.๓๐  โรงพยาบาลลําพูน ตั้งอยูเลขที่ ๑๗๗ ถนนลําพูน – ริมปง หมูที่ ๑ ตําบลตนธง      
   อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 



๑๘๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

 ๒.๒.๓๑  โรงพยาบาลบาํราศนราดูร  ตั้งอยูเลขที่ ๑๒๖  ถนนติวานนท  หมูที่ ๔                  
     ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
                        ความใน ๒.๒.๓๑ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๗๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.๒.๓๒  โรงพยาบาลเพชรบูรณ ตั้งอยูเลขที่ ๒๐๓ ถนนสามัคคีชัย ตําบลในเมือง         
   อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ” 
(๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๔.๘๖ และ ๒.๔.๘๗ ในลําดับที่ ๒.๔     

วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ 
และขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง 
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล     
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 “๒.๔.๘๖ อิสลามิกคลีนิค  ตั้งอยูเลขที่ ๒๕๓/๒  ซอยวัดราชสิทธาราม  ถนนอิสรภาพ     
     แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 
 ความใน ๒.๔.๘๖ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙)  
 ๒.๔.๘๗  โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา ตั้งอยูเลขที่ ๑๗๔ ถนนมรุพงษ ตําบลหนาเมือง          
    อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา” 
(๓) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๘.๔ และ ๒.๘.๕ ในลําดับที่ ๒.๘  วาดวย

สถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและ
ขั้นติดตาม ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง          
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไข   
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 “๒.๘.๔ บานสนัติสุข ตั้งอยูที่ บานเนินสี่ หมูที่ ๒ ตําบลหางสูง อําเภอหนองใหญ        
    จังหวัดชลบุร ี
 ๒.๘.๕   คอมมูนิตา อินคอนโทร-ไทย (Comunita Incontro – Thai) ตั้งอยูที่ถนนลําลูกกา   
   ตําบลลาํไทร อําเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี” 
(๔) ใหยกเลิกสถานพยาบาล ลําดับที่ ๒.๘.๒ และ ๒.๘.๓ ในลําดับที่ ๒.๘ วาดวย

สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นฟนฟู
สมรรถภาพ และขั้นติดตาม ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้ง     สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๓๒   

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ 
               ไพโรจน นิงสานนท  
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๘๗

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๔๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๑๑  (พ.ศ. ๒๕๓๔) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[กรรมการคณะนี้พนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๑๐ แลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๒.๓๓ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาล
แผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการและ           
ขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง      
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล      
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 “๒.๒.๓๓ โรงพยาบาลรังสิต ตั้งอยูเลขที่ ๒๖๔/๒๑-๒๒ ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธปิตย    
     อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๔ 
                ไพโรจน นิงสานนท 
              รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๘๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๔) 
 
 

 
 
 
 



๑๘๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ    
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๒๙ และลําดับที่ ๒.๑.๓๐ ในลําดับที่ 
๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวง           
สาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
๑๐๘ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒      
ลงวันที่ ๒๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 “๒.๑.๒๙ ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคใต ตั้งอยูหมูที่ ๘ ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง  
   จังหวัดสงขลา  
 ๒.๑.๓๐   ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยูเลขที่ ๑๖๙                  
   ถนนชาตะผดุง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน” 
 (๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้  เปนลําดับที่ ๒.๔.๘๘ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวย         
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและ            
ขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง       
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล      
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 “๒.๔.๘๘ โรงพยาบาลอูทอง ตั้งอยูเลขที่ ๒๒๐ หมูที่ ๖ ตําบลจรเขสามพนั อําเภออูทอง      
   จังหวัดสุพรรณบุรี” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
              ไพโรจน นิงสานนท 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕) 
 
 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๘๙

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๑๔  (พ.ศ. ๒๕๓๔) 

เร่ือง  กําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
ที่ผูรับอนุญาตจะจําหนายหรือมีไวในครอบครองไดประจําป 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๒.๓๔ และลําดับที่ ๒.๒.๓๕ ในลําดับที่ ๒.๒  
วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน         
ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)   
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน   
พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง จัดตั้ง    
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
 “๒.๒.๓๔ โรงพยาบาลสตูล ตั้งอยูเลขที่ ๕๕/๑ ถนนหัตถกรรมศึกษา ตําบลพิมาน         
    อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 ๒.๒.๓๕  โรงพยาบาลทาวุง ตั้งอยูเลขที่ ๖๐ หมูที่ ๗ ตาํบลบางคู อําเภอทาวุง              
   จังหวัดลพบุร”ี 

 ความใน ๒.๒.๓๕ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๗๖) พ.ศ. ๒๕๔๕  
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 

               ไพโรจน นิงสานนท 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕) 
 
 
 



๑๙๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๑.๓๑ ในลําดับที่ ๒.๑ วาดวยสถานพยาบาล
แผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา 
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน   
พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง จัดตั้ง    
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๑.๓๑ โรงพยาบาลแมพริก ตั้งอยูเลขที่ ๒๙ หมูที่ ๕ ตําบลพระบาทวังตวง                
   อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๕ 

               บุญพันธ แขวัฒนะ 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๕) 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๑๗  (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

เร่ือง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฯฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑)] 

 
 
 
 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๙๑

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๘.๔ ในลําดับที่ ๒.๘ วาดวยสถานพยาบาลที่
บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม 
ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความ
ในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 “๒.๘.๔ ศูนยเกิดใหม เลขที่ ๓๓ ถนนมิสซังอุทิศ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 

                 บุญพันธ แขวัฒนะ 
                                                                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๗ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๕) 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๑๙  (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 
 
 
 
 



๑๙๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไวดังนี้ 
 ใหเพิ่มสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๘๙ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาล      
แผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา    
ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความ
ในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ           
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
 “๒.๔.๘๙ โรงพยาบาลสอยดาว ตั้งอยูเลขที่ ๓๙๙ หมูที่ ๑ ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว  
      จังหวัดจันทบุร”ี 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๖ 
                        บุญพันธ แขวัฒนะ 

               รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๐ ตอนที่ ๘๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๖) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 

เร่ือง กําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่ผูรับอนุญาตจะจําหนาย 
หรือมีไวในครอบครองไดประจําป 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติ         
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม 
ยาเสพติดใหโทษออกประกาศไวดังนี้ 
 ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๓๔ เรื่อง กําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่ผูรับอนุญาตจะจําหนายหรือมีไวใน   
ครอบครองไดประจําป 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๙๓

 ขอ ๒ กําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่ผูรับอนุญาตจะจําหนายหรือมีไวใน
ครอบครองไดประจําป ดังตอไปนี้ 

ชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ และปริมาณที่กําหนด (เปนกรัม) ผูรับอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ฝนยา มอรฟน โคเดอีน โคคาอีน เพทิดีน เมทาโดน เฟนตานิล

หมวด ก 
กระทรวง ทบวง กรม  
องคการบริหารสวนทองถ่ิน  
กรุงเทพมหานคร  สภากาชาดไทย          
องคการเภสัชกรรม  
     ในกรณีท่ัวไป  
 
     กรณีบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษ  
 

หมวด ข 
ผูประกอบการขนสงสาธารณะ              
ระหวางประเทศ 
 

หมวด ค 
ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน      
     ชั้นหนึ่งในสาขาเภสัชกรรม 
ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน       
     ชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม 
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง 
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
     ในกรณีท่ัวไป 
     กรณีบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษ  
โรงพยาบาลเอกชน 
     ในกรณีท่ัวไป 
 
     กรณีบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษ      
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 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๖ 

          บุญพันธ แขวัฒนะ 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๐ ตอนที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖) 



๑๙๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไวดังนี้ 
 (๑) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๒.๓๖ และลําดับที่ ๒.๒.๓๗ ในลําดับที่ 
๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวย
ใน ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่  ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
 “๒.๒.๓๖ โรงพยาบาลบอพลอย ตั้งอยูที่เลขที่ ๒๑๑/๖ หมูที่ ๑ ตําบลบอพลอย             
     อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒.๒.๓๗  โรงพยาบาลเลาขวัญ ตั้งอยูที่หมูที ่๖ ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ             
   จังหวัดกาญจนบุรี” 
 (๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปน ๒.๔.๙๐ และ ๒.๔.๙๑  ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและ      
ขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง       
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล      
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 “๒.๔.๙๐ โรงพยาบาลบางขุนเทียน ตั้งอยูที่เลขที่ ๑๒๔/๗๔-๗๕ ถนนดาวคะนอง         
    แขวงบางคอ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๔.๙๑   คลีนิกประทีป-ทวีการแพทย (สาขา)  ตั้งอยูที่เลขที่ ๓  ซอยออนนุช ๔๖           
    ถนนสุขุมวิท ๗๗ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร”                         
   ความใน ๒.๔.๙๑  ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
 (๓) ใหยกเลิกสถานพยาบาลสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (บานพิชิตใจ)  ลําดับที่ 
๒.๗.๒ ในลําดับที่ ๒.๗ วาดวยสถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก     
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตามผล ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗๐                
(พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๙  
 (๔) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๘.๕ ในลําดับที่ ๒.๘ วาดวยสถานพยาบาล
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม
ผล ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตาม



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๙๕

ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบญัญัต ิ       
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “๒.๘.๕  สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (บานพิชติใจ)  ตั้งอยูเลขที่ ๙๙/๙      
    ซอยออนนุช ๙๐ ถนนสุขุมวิท ๗๗ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร” 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๖ 

              บุญพันธ แขวัฒนะ 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๐ ตอนที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖) 
 

 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๒๓  (พ.ศ. ๒๕๓๖) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[กรรมการคณะนี้พนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๑๐ แลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๒๔  (พ.ศ. ๒๕๓๖) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๓๖ เพิ่มเติม 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๒๕  (พ.ศ. ๒๕๓๖) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (สืบแทนตําแหนงที่พนวาระ) 

 
[กรรมการคณะนี้พนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๑๐ แลว] 

 



๑๙๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๒.๓๘, ๒.๒.๓๙, ๒.๒.๔๐ และ ๒.๒.๔๑      
ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอก  
และ/หรือผูปวยใน  ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ 
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่  
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง  
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๖ 
 “๒.๒.๓๘ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งอยูเลขที่ ๑๐๙ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว  
  เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๒.๓๙  โรงพยาบาลแมสะเรียง ตั้งอยูเลขที่ ๗๔ ถนนเวียงใหม หมูที ่๑ ตําบลแมสะเรียง   
   อําเภอแมสะเรยีง จังหวัดแมฮองสอน 
 ๒.๒.๔๐  โรงพยาบาลแกลง ตั้งอยูเลขที ่๒๔๕ ถนนสุขุมวิท ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง     
   จังหวัดระยอง 
 ๒.๒.๔๑  โรงพยาบาลปากทอ ตั้งอยูเลขที่ ๒๐๑/๑๐ ถนนทาวอูทอง หมูที่ ๘ ตาํบลปากทอ   
       อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร”ี 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๖ 
               อาทิตย อุไรรัตน 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๓ ง ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๗) 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๒๗  (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 
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๑๙๗

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๑.๓๒ ในลําดับที่ ๒.๑ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน ขั้น
เตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่  ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๖ (พ.ศ. 
๒๕๓๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๓๕ 
 “๒.๑.๓๒ โรงพยาบาลไทรโยค  ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑  ตําบลลุมสุม  อําเภอไทรโยค             
   จังหวัดกาญจนบุรี” 
 (๒) ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๒.๔๒, ๒.๒.๔๓, ๒.๒.๔๔ ,๒.๒.๔๕, 
๒.๒.๔๖ และ ๒.๒.๔๗ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษ 
ทั้งในแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๖ 
(พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ 
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 “๒.๒.๔๒ โรงพยาบาลกุสมุาลย ตั้งอยูเลขที่ ๑๔๔ หมูที ่๑ ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุสมุาลย    
   จังหวัดสกลนคร  
 ๒.๒.๔๓  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ตั้งอยูที่ถนนสืบสารคาม หมูที่ ๑๑  
  ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 
 ๒.๒.๔๔  โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน ตั้งอยูเลขที่ ๔๐๖ หมูที่ ๓ ตําบลพนมทวน    
   อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒.๒.๔๕  โรงพยาบาลพบพระ ตั้งอยูเลขที่ ๒๔๕ หมูที ่๒ ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ  
  จังหวัดตาก 
 ๒.๒.๔๖  โรงพยาบาลคลองใหญ ตั้งอยูเลขที ่๔๑๔ ถนนชํานิอนุสรณ ๒ หมูที่ ๒  
  ตําบลคลองใหญ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
 ๒.๒.๔๗  คลินิกแพทยทนิกร ตั้งอยูเลขที่ ๒๒๐/๓ หมูที่ ๑ ถนนเชียงใหม-ลําพูน  
  ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จงัหวัดเชียงใหม” 
 



๑๙๘  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ 

                                         อาทิตย อุไรรัตน 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๕๓ ง ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๗) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ๑. ใหยกเลิกสถานพยาบาลดังตอไปนี้ ซ่ึงเปนลําดับที่ ๒.๔.๕๓ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอน
พิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๕๓ คลีนิคประทีป-ทวีการแพทย เลขที่ ๓๗ ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง            
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร” 
 ๒. ใหยกเลิกสถานพยาบาลดังตอไปนี้ ซ่ึงเปนลําดับที่ ๒.๔.๒๐ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอน
พิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๒๐ คลีนิคแพทยพิจิตร เลขที่ ๑๙๗๗-๑๙๗๙ ถนนบรรทัดทอง เขตปทุมวัน      
   กรุงเทพมหานคร” 
 ๓. ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๑๓.๑ ในลําดับที่ ๒.๑๓ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก  ขั้นเตรียมการ  ขั้นถอน
พิษยา และขั้นติดตามผล ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้ง สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๑๓.๑ คลินิกทวีศักดิ์การแพทย ๑๐๑๗/๘ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน             
    เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร” 
                                         ความใน ๒.๑๓.๑ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
 ๔. ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๔.๙๒ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาล
แผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของ   



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๑๙๙

หัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๙๒ คลินิกแพทยพิจิตร ๕๔/๑๘ ถนนสุขุมวิท ๗๗ (ซอยออนนุช ๔๙/๑)                
    แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร” 
 ๕. ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๔๒ และ ๒.๒.๔๓ ในลําดับที่ ๒.๒        
วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน        
ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราช       
บัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
 “๒.๒.๔๒ โรงพยาบาลสมเดจ็พระปยะมหาราชมณยีเขต อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒.๒.๔๓  โรงพยาบาลสนามจันทร ๑๙/๒ ถนนเพชรเกษม ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง    
   จังหวัดนครปฐม” 
 ๖. ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๑.๓๒ ในลําดับที่ ๒.๑ วาดวยสถานพยาบาล
แผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน ขั้นเตรียมการ             
ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ 
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๑.๓๒ โรงพยาบาลคายเสนาณรงค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา” 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

                                         อาทิตย อุไรรัตน 
                            รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒ ตอนที่ ๔ ง  ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๘) 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๓๐  (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 



๒๐๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๓๑  (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  

 
[กรรมการคณะนี้พนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๑๐ แลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ๑. ใหยกเลิกสถานพยาบาลดังตอไปนี้ ซ่ึงเปนลําดับที่ ๒.๔.๖๖ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอน
พิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๖๖ สํานักงานแพทยบญุเติม (สังกัดภาคเอกชน) ตั้งอยูเลขที่ ๔๖๕๙/๑๐               
    ถนนสมเด็จเจาพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ” 
 ๒. ใหยกเลิกสถานพยาบาลดังตอไปนี้ ซ่ึงเปนลําดับที่ ๒.๘.๑ ในลําดับที่ ๒.๘ วาดวย       
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอกและหรือผูปวยใน          
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ         
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๘.๑  กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ (สังกัดกระทรวงกลาโหม)          
     ตั้งอยูเลขที่ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ” 
 ๓. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๓๓ ในลําดับที่ ๒.๑ วาดวย        
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ   
ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ 
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๒๐๑

 
 “๒.๑.๓๓ โรงพยาบาลรามคําแหง  ตั้งอยูเลขที่ ๒๑๓๘  ซอยรามคําแหง ๓๔                 
    ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐” 
 ๔. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๔๔ ลําดับที่ ๒.๒.๔๕ ลําดับที่ 
๒.๒.๔๖ ลําดับที่ ๒.๒.๔๗ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติด     
ใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่อง จัดตั้ง    
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๒.๔๔ โรงพยาบาลทาศาลา  ตั้งอยูเลขที่ ๑๕๘/๑  ถนนเพชรเกษม  หมูที่ ๓              
    ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๒.๒.๔๕  โรงพยาบาลบานฉาง ตั้งอยูเลขที่ ๗๗ หมูที่ ๑ ตําบลบางฉาง อําเภอบานฉาง  
  จังหวัดระยอง 
 ๒.๒.๔๖  โรงพยาบาลสบเมย ตั้งอยูเลขที่ ๑๓๕/๑ ถนนแมสะเรียง-ทาสองยาง หมูที่ ๑  
  ตําบลแมสวด อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 
 ๒.๒.๔๗  สํานักงานแพทยบุญเติม (สังกัดภาคเอกชน) ตั้งอยูเลขที่ ๓๙๙  
    ถนนสมเด็จเจาพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” 
 ๕. ใหเพิ่มสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๓๑ ในลําดับที่ ๒.๓ วาดวยสถานพยาบาล
แผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา             
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ และขั้นติดตาม ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๓.๓๑ สุทธพิันธคลีนคิ (สังกัดภาคเอกชน)  ตั้งอยูเลขที่ ๑๒๔  หมูที่ ๒                 
    ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” 
 ๖. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลดังตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๙๓ ลําดับที่ ๒.๔.๙๔ ในลําดับที่ ๒.๔ 
วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและ
ขั้นถอนพิษยา ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง     
สาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๙๓ คลีนิกแพทยปรัชญา ตั้งอยูเลขที ่๙๔/๑๖ ซอย ๙ ถนนเพชรเกษม                     
   อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
                                         ความใน ๒.๔.๙๓ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 
 ๒.๔.๙๔   คลินิคโคกกรวดการแพทย ตั้งอยูเลขที่ ๒๑๕/๑๒ หมูที่ ๑ ตําบลโคกกรวด     
   อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา” 



๒๐๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 

 ๗. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๘.๖ และลําดับที่ ๒.๘.๗ ในลําดับที่ 
๒.๘ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๒ (พ.ศ.๒๕๓๖) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๘.๖ สถาบนัเวชศาสตรการบินกรมแพทยทหารอากาศ (สังกัดกระทรวงกลาโหม)        
    ตั้งอยูเลขที่ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
                                      ความใน ๒.๘.๖ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
 ๒.๘.๗  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตวัดเทพมงคล (สังกัดภาคเอกชน) ตั้งอยูเลขที่ ๖๐          
   ถนนชยางกูร หมูที่ ๑๒ ตําบลปุง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

                เสนาะ เทียนทอง 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๐๔ ง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗)  แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ๑.  ใหยกเลิกสถานพยาบาลดังตอไปนี้ ซ่ึงเปนลําดับที่ ๒.๔.๘๖ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก  ขั้นเตรียมการและขั้นถอน
พิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๘๖ อิสลามิกคลินิค ตั้งอยูเลขที่ ๒๕๓/๒ ซอยวัดราชสิทธาราม ถนนอิสรภาพ  
   แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร” 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๒๐๓

 ๒. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒.๒.๕๔ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน  ขั้น
เตรียมการ และขั้นถอนพิษยา ของหัวขอที่ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้ง สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพ
ติด      ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๒.๕๔ โรงพยาบาลเกาะยาว ตั้งอยูที่ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

               เสนาะ เทียนทอง 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ง ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๙) 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๓๔  (พ.ศ. ๒๕๓๙) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 

เร่ือง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด      
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) เรื่อง ระบุชื่อและประเภท          
ยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๒ 



๒๐๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

 (๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เรื่อง ระบุชื่อและประเภท        
ยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 
 (๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง ระบุชื่อและประเภท       
ยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๗ 

(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง ระบุชื่อและประเภท       
ยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๙ 

(๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง ระบุชื่อและประเภท       
ยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๐ 

(๖) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง ระบุชื่อและประเภท        
ยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๑ 

(๗) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง ระบุชื่อและประเภท             
ยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ 

(๘) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๐๖ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง ระบุชื่อและประเภท            
ยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๓   

 ขอ ๒ ใหยาเสพติดใหโทษที่ระบุชื่อในบัญชีทายประกาศนี้เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ ใหรวมถึง 

(๑) วัตถุที่เรียกชื่อเปนอยางอ่ืนแตมีสูตรโครงสรางทางเคมีอยางเดียวกันกับยาเสพติดใหโทษ 
ดังกลาว 

(๒) ไอโซเมอรใดๆของยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ และประเภท ๒ ยกเวนไอโซเมอรอ่ืน    
ของยาเสพติดใหโทษที่ไดระบุตัวไอโซเมอรนั้น ๆ เปนยาเสพติดใหโทษไวแลวเปนการเฉพาะ 

(๓)  เอสเทอรและอีเทอรใดๆ ของยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ และประเภท ๒ ยกเวนตัวที่ได
ระบุใหเปนยาเสพติดใหโทษไวแลวเปนการเฉพาะ 

(๔)  เกลือใดๆ ของยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ และประเภท ๒  เอสเทอรและอีเทอรของ     
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ และประเภท ๒ 
 ทั้งนี้   ไมวาจะมีความเขมขนใด   หรือนําไปใชเพื่อการใด  เวนแตจะมีการระบุความเขมขนหรือ
เงื่อนไขไวเปนการเฉพาะ 
 

 ขอ ๓ ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ 

                  เสนาะ เทียนทอง 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๒๓ ง ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙) 
 
 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๒๐๕

บัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 

เร่ือง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข

 
๑ 
 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 

๖ 
 
 

๗ 
 
 

๘ 
 

๙ 
 
 

๑๐ 
 
 
 

๑๑ 
 
 

๑๒ 
 

 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
อาเซทอรฟน (Acetorphine) 
 
 
 

อาเซติล-อัลฟา-เมทิลเฟนทานิล 
(Acetyl-alpha-methylfentanyl) 
 

อัลฟา-เมทิลเฟนทาพิล  
(Alpha-methylfentanyl) 
 

อัลฟา-เมทิลไทโอเฟนทานิล 
(Alpha-Methylthiofentanyl) 
 

แอมเฟตามีน (Amphetamine) 
 

เบตา-ไฮดรอกซี-๓-เมทิลเฟนทานิล 
(Beta-hydroxy-3-methylfentanyl) 
 

เบตา-ไฮดรอกซีเฟนทานิล 
(Beta-hydroxyfentanyl) 
 

เดโซมอรฟน (Desomorphine) 
 

เดกซแอมเฟตามีน  
(Dexamphetamine) 
 

๒,๕ ไดเมทอกซี-๔-เอทิลแอมเฟตามีน 
(2,5-dimethoxy-4-
ethylamphetamine,DOET) 
 

ไดเมทอกซีแอมเฟตามีน 
(Dimethoxyamphetamine,DMA) 
 

ไดเมทอกซีโบรโมแอมเฟตามีน
(Dimethoxybromoamphetamine,          
DOB) 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

 
3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy- 

1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine 
 

N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl] acetanilide 
 

N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide
 

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-   4-piperidyl] 
propionanilide 

 

(±)-2-amino-1-phenylpropane 
 

N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-           3- methyl-4-
piperidyl] propionanilide 

 

N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)- 
4-piperidyl] propionanilide 

 

Dihydrodeoxymorphine 
 

(+)-2-amino-1-phenylpropane 
 
 

(±)-2,5-dimethoxy-4-ethyl-alpha-methylphenylethylamine
 
 

(±)-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenylethylamine 
 

2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข
๑๓ 

 
 

๑๔ 
 

๑๕ 
 
 

๑๖ 
 

๑๗ 
 
 

๑๘ 
 
 
 

๑๙ 
 
 

๒๐ 
 
 

๒๑ 
 
 

๒๒ 
 
 
 
 

๒๓ 
 
 
 

๒๔ 
 
 
 

๒๕ 

เอทอรฟน (Etorphine) 
 
 

เฮโรอีน (Heroin) 
 
เคโทเบมิโดน (Ketobemidone) 
 
 

เลแวมเฟตามีน (Levamphetamine) 
 

เลโวเมทแอมเฟตามีน 
(Levomethamphetamine) 
 

เดกซโตรไลเซอรไยด ((+)-Lysergide) 
หรือ แอลเอสดี (LSD) หรือ 
แอลเอสดี-๒๕ (LSD 25) 
 

เมโคลควาโลน (Mecloqualone) 
 
 

เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) 
 

เมทาควาโลน (Methaqualone) 
 
 

๕-เมทอกซี-๓,๔ เมทิลลีนไดออกซี แอม
เฟตามีน (5-methoxy-3,4-
methylenedioxy amphetamine, MMDA) 
 

เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน 
(Methylenedioxyamphetamine, MDA) 
 

๓,๔-เมทิลลีนไดออกซี 
เมทแอมเฟตามีน (3,4-methylene  
dioxymethamphetamine,MDMA) 
 

๓-เมทิลเฟนทานิล 
(3-methylfentanyl) 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 

tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-
endoetheno-oripavine 

 

diacetylmorphine 
 

4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
 

(-)-alpha-methylphenylethylamine 
 

(-)-N- alpha-dimethylphenylethylamine 
 
 

(+)N,N-diethyllysergamide                  (d-lysergic acid 
diethylamide) 

 
 

3-(O-chlorophenyl)-2-methyl-4-(3H)-quinazolinone 
 

(+)-2-methylamino-1-phenylpropane 
 
 

2-methyl-3-O-tolyl-4-(3H)-quinazolinone 
 

(±)-5-methoxy-3,4-methylenedioxy- 
alpha-methylphenylethylamine 

 
 
 

3,4-methylenedioxyamphetamine 
 
 
 

(±)-3,4-methylenedioxy-N,alpha-dimethylphenylethylamine
 
 

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide 
 

 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข
๒๖ ๓-เมทิลไทโอเฟนทานิล ๑ N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl-4-piperidyl]  
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๒๐๗

 
 

๒๗ 
 
 

๒๘ 
 
 

๒๙ 
 
 

๓๐ 
 
 

๓๑ 
 
 

๓๒ 
 
 
 
๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 

๖ 

(methylthiofentanyl) 
 

เอมพีพีพี (MPPP) 
 
 

พารา-ฟลูโอโรเฟนทานิล 
(Para-fluorofentanyl) 
 

พาราเมทอกซีแอมเฟตามีน 
(Paramethoxyamphetamine,PMA) 
 

พีอีพีเอพี (PEPAP) 
 
 

ไทโอเฟนทานิล (Thiofentanyl) 
 
 

ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน 
(Trimethoxyamphetamine,TMA) 

 
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๒ 
อาเซติลไดไฮโดรโคเดอีน 
(Acetyldihydrocodeine) 
 

อาเซติลเมทาดอล (Acetylmethadol) 
 
 

อัลเฟนทานิล (Alfentanil) 
 
 
 
 

อัลลิลโพรดีน (Allylprodine) 
 
 

อัลฟาเซติลเมทาดอล 
(Alphacetylmethadol) 
 

อัลฟาเมโพรดีน (Alphameprodine) 
 

 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 

propionanilide 
 

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester) 
 

4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide 
 

4-methoxy-alpha-methylphenylethylamine 
 
 

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester) 
 

N-[1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl]propionanilide 
 

(±)-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenylethylamine 
 
 

6-acetoxy-3-methoxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinan
 

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane 
 

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl) 
ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-           N-

phenylpropanamide 
 

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 
 

alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
 

alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข
๗ 
 

อัลฟาเมทาดอล (Alphamethadol) 
 

๒ 
 

alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-  
3-heptanol 

 



๒๐๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

 

๘ 
 
 

๙ 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 

๑๑ 
 

๑๒ 
 
 

๑๓ 
 
 

๑๔ 
 
 

๑๕ 
 
 

๑๖ 
 
 
 

๑๗ 
 
 

๑๘ 
 
 

๑๙ 
 

๒๐ 
 

๒๑ 
 

 

อัลฟาโพรดีน (Alphaprodine) 
 
 

อานิเลอริดีน (Anileridine) 
 
 
 

เบนเซทิดีน (Benzethidine) 
 
 
 

เบนซิลมอรฟน (Benzylmorphine) 
 

เบตาเซติลเมทาดอล 
(Betacetylmethadol) 
 

เบตาเมโพรดีน (Betameprodine) 
 
 

เบตาเมทาดอล (Betamethadol) 
 
 

เบตาโพรดีน (Betaprodine) 
 
 

เบซิตราไมด (Bezitramide) 
 
 
 

โคลนิทาซีน (Clonitazene) 
 
 

ใบโคคา (Coca leaf, Erythroxylon coca 
Lam) 
 

โคคาอีน (Cocaine) 
 

โคเดอีน (Codeine) 
 

โคดอกซิม (Codoxime) 

 

๒ 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 

 

alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 
 

1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 
acid  

ethyl ester 
 

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 
acid  

ethyl ester 
 

3-benzylmorphine 
 

beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane 
 

beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine 

 

beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl- 
3-heptanol 

 

beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 
 

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4- 
(2-oxo-3 propionyl-1-benzimidazolinyl)-piperidine 

 

2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-
nitrobenzimidazole 

 

 
 
 

methyl ester of benzoylecgonine 
 

3-methylmorphine 
 

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime 
 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข
๒๒ 

 
ยาสกัดเขมขนของตนฝนแหง 
(Concentrate of poppy straw) 

๒ 
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๒๐๙

 

๒๓ 
 
 

๒๔ 
 
 

๒๕ 
 
 

๒๖ 
 
 

๒๗ 
 
 

๒๘ 
 
 

๒๙ 
 
 

๓๐ 
 
 

๓๑ 
 
 

๓๒ 
 
 

๓๓ 
 
 

๓๔ 
 
 
 

๓๕ 
 

๓๖ 
 

 

เดกซโตรโมราไมด (Dextromoramide) 
 
 

เดกซโตรโพรพอไซฟน 
(Dextropropoxyphene) 
 

ไดแอมโพรไมด (Diampromide) 
 
 

ไดเอทิลไทแอมบิวทีน 
(Diethylthiambutene) 
 

ไดเฟนอกซิน (Difenoxin) 
 
 

ไดไฮโดรโคเดอีน (Dihydrocodeine) 
 
 

ไดไฮโดรมอรฟน (Dihydromorphine) 
 
 

ไดเมนอกซาดอล (Dimenoxadol) 
 
 

ไดเมปเฮปทานอล (Dimepheptanol) 
 
 

ไดเมทิลไทแอมบิวทีน  
(Dimethylthiambutene) 
 

ไดออกซาเฟทิล บิวไทเรท 
(Dioxaphetyl butyrate) 
 

ไดเฟนอกไซเลต (Diphenoxylate) 
 
 
 

ไดพิพาโนน (Dipipanone) 
 

โดรเทบานอล (Drotebanol) 
 

 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

๒ 

 

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)butyl] morpholine 

 

α-(+)-4-dimethylamino-1,2- 
diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate 

 

N-[(2 methylphenethylamino) propyl]propionanilide 
 

3-diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-- 
1-butene 

 

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid
 

4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-morphinan-6-ol 
 

4,5-epoxy-17-methylmorphinan- 
3,6-diol 

 

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate 
 

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 
 

3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)- 
1-butene 

 

ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate 
 
 

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid  

ethyl ester 
 

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone 
 

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diol 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข
๓๗ 

 
เอคโกนีน (Ecgonine) รวมทั้งเอสเทอร
กับอนุพันธตางๆ ของเอคโกนีน        ซึ่ง

๒ 
 

3-hydroxy-2-tropane carboxylic acid 
 

 



๒๑๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

 
 
 

๓๘ 
 
 

๓๙ 
 

๔๐ 
 
 

๔๑ 
 
 
 

๔๒ 
 
 

๔๓ 
 
 
 

๔๔ 
 

๔๕ 
 

๔๖ 
 

๔๗ 
 
 
 

๔๘ 
 

 
๔๙ 

 

๕๐ 
 
 

๕๑ 

อาจแปรสภาพไปเปนเอคโกนีน   และโค
คาอีนได 
 

เอทิลเมทิลไทแอมบิวทีน 
(Ethylmethylthiambutene) 
 

เอทิลมอรฟน (Ethylmorphine) 
 

เอโทนิทาซีน (Etonitazene) 
 
 

เอทอกเซอริดีน (Etoxeridine) 
 
 
 

เฟนทานิล (Fentanyl) 
 
 

ฟูเรทิดีน (Furethidine) 
 
 
 

ไฮโดรโคโดน (Hydrocodone) 
 

ไฮโดรมอรฟนอล (Hydromorphinol) 
 

ไฮโดรมอรโฟน (Hydromorphone) 
 

ไฮดรอกซีเพทิดีน (Hydroxypethidine) 
 
 
 

ไอโซเมทาโดน (Isomethadone) 
 
 

เลโวเมทอรฟาน (Levomethorphan) 
 

เลโวโมราไมด (Levomoramide) 
 
 

เลโวเฟนาซีลมอรฟาน 
(Levophenacylmorphan) 

 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 

 
 
 

3-ethylmethylamino-1,1-di- 
(2'-thienyl)-1-butene 

 

3-ethylmorphine 
 

1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-
nitrobenzimidazole 

 

1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid  

ethyl ester 
 

1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine 
 

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid  

ethyl ester 
 

dihydrocodeinone 
 

14-hydroxydihydromorphine 
 

dihydromorphinone 
 

4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic 
acid  

ethyl ester 
 

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone 
 

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan 
 

(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)butyl] morpholine 

 

(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan 
 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข
๕๒ 

 
เลวอรฟานอล (Levorphanol) 
 

๒ 
 

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan 
 

 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๒๑๑

๕๓ 
 

๕๔ 
 
 

๕๕ 
 
 

๕๖ 
 
 

๕๗ 
 

๕๘ 
 
 

๕๙ 
 

๖๐ 
 
 

๖๑ 
 
 
 

๖๒ 
 
 

๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

๖๔ 
 
 

๖๕ 
 

ฝนยา (Medicinal Opium) 
 

เมทาโซซีน (Metazocine) 
 
 

เมทาโดน (Methadone) 
 
 

เมทาโดน-อินเตอรมีเดียต 
(Methadone lntermediate) 
 

เมทิลเดซอรฟน (Methyldesorphine) 
 

เมทิลไดไฮโดรมอรฟน 
(Methyldihydromorphine) 
 

เมทอพอน (Metopon) 
 

โมราไมด-อินเตอรมีเดียต 
(Moramide-Intermediate) 
 

มอรเฟอริดีน (Morpheridine) 
 
 
 

มอรฟน (Morphine) 
 
 

มอรฟน เมโทโบรไมด  
(Morphine Methobromide) และ
อนุพันธอ่ืนของมอรฟนที่มีไนโตรเจน วา
เลนซี ๕   รวมทั้งอนุพันธของมอรฟน-
เอ็น-ออกไซด (Morphine-N-Oxide) 
เชน โคเดอีน-เอ็น-ออกไซด (Codeine-
N-Oxide) 
 

มอรฟน เอ็น ออกไซด 
(Morphine-N-Oxide) 
 

ไมโรฟน (Myrophine) 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

- 
 

2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan 
 

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone 
 

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane 
 

6-methyl-delta-6-deoxymorphine 
 

6-methyldihydromorphine 
 
 

5-methyldihydromorphinone 
 

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropanecarboxylic 
acid 

 

1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 
acid  

ethyl ester 
 

3,6-dihydroxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinen-7 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

3,6-dihydroxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinen-7-N-
oxide 

 

myristylbenzyl-morphine 
 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข
๖๖ 
 

นิโคโคดีน (Nicocodine) 
 

๒ 
 

6-nicotinylcodeine หรือ 6-(pyridine-3-carboxylic acid)-
codeine ester 

 



๒๑๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 

 

๖๗ 
 
 

๖๘ 
 

๖๙ 
 
 

๗๐ 
 

๗๑ 
 

๗๒ 
 
 

๗๓ 
 
 

๗๔ 
 

๗๕ 
 

๗๖ 
 

๗๗ 
 
 

๗๘ 
 
 

๗๙ 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๑ 
 

๘๒ 
 
 

 

นิโคไดโคดีน (Nicodicodine) 
 
 

นิโคมอรฟน (Nicomorphine) 
 

นอราซีเมทาดอล (Noracymethadol) 
 
 

นอรโคเดอีน (Norcodeine) 
 

นอรเลวอรฟานอล (Norlevorphanol) 
 

นอรเมทาโดน (Normethadone) 
 
 

นอรมอรฟน (Normorphine) 
 
 

นอรพิพาโนน (Norpipanone) 
 

ออกซิโคโดน (Oxycodone) 
 

ออกซิมอรโฟน (Oxymorphone) 
 

เพทิดีน (Pethidine) 
 
 

เพทิดีน-อินเตอรมีเดียต-เอ 
(Pethidine-Intermediate-A) 
 

เพทิดีน-อินเตอรมีเดียต-บี 
(Pethidine-Intermediate-B) 
 

เพทิดีน-อินเตอรมีเดียต-ซี 
(Pethidine-Intermediate-C) 
 

เฟนาดอกโซน (Phenadoxone) 
 

เฟแนมโพรไมด (Phenampromide) 
 
 

 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

 

6-nicotinyldihydrocodeine หรือ  
Nicotinic acid ester of dihydrocodeine 

 

3,6-dinicotinylmorphine 
 

(±)-Alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-di-
phenylheptane 

 

N-demethylcodeine 
 

(-)-3-hydroxymorphinan 
 

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone 
 

demethylmorphine หรือ  
N-demethylated morphine 

 

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone 
 

14-hydroxydihydrocodeinone 
 

14-hydroxydihydromorphinone 
 

1-methyl-4-phenylpiperidine-4- 
carboxylic acid ethyl ester 

 

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine 
 
 

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid  
ethyl ester 

 

1-methyl-4-phenylpiperidine-4- 
carboxylic acid 

 

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone 
 

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide 
 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข
๘๓ 

 
 

เฟนาโซซีน (Phenazocine) 
 
 

๒ 
 
 

2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
 

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan 

 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๒๑๓

๘๔ 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๖ 
 

๘๗ 
 
 

๘๘ 
 
 
 

๘๙ 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๑ 
 
 

๙๒ 
 

๙๓ 
 
 

๙๔ 
 

๙๕ 
 
 

๙๖ 
 

๙๗ 
 
 

๙๘ 

เฟโนมอรฟาน (Phenomorphan) 
 

เฟโนเพอริดีน (Phenoperidine) 
 
 
 

ฟอลโคดีน (Pholcodine) 
 

พิมิโนดีน (Piminodine) 
 
 

พิริทราไมด (Piritramide) 
 
 
 

โพรเฮพทาซีน (Proheptazine) 
 
 

โพรเพอริดีน (Properidine) 
 
 

โพรพิแรม (Propiram) 
 
 

ราเซเมทอรฟาน (Racemethorphan) 
 

ราเซโมราไมด (Racemoramide) 
 
 

ราเซมอรฟาน (Racemorphan) 
 

ซูเฟนทานิล (Sufentanil) 
 
 

เทบาคอน (Thebacon) 
 

เทบาอีน (Thebaine) 
 
 

ไทลิดีน (Tilidine) 

๒ 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 

 

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid  

ethyl ester 
 

morpholinylethylmorphine 
 

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic 
acid ethyl ester 

 

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4- 
(1-piperidino)-piperidine-4- 

carboxylic acid amide 
 

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane 
 

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl 
ester 

 

N-1-methyl-2-piperidinoethyl-N-2-pyridylpropionamide
 

(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan 
 

(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)-butyl]-morpholine 

 

(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan 
 

N-{4-(methoxymethyl)-1-{2-(2-thienyl)-ethyl}-4-
piperidyl}propionanilide 

 

acetyldihydrocodeinone 
 

3,6-dimethoxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinadien-6,8
 

(±)-ethyl trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-
cyclohexene-1-carboxylate 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข 
๙๙ 

 
 

๑๐๐ 

ไทรเมเพอริดีน (Trimeperidine) 
 
 

ฝน ซึ่งหมายถึง ฝนดิบ ฝนสุก  

๒ 
 
 

๒ 

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine 

 

 

 
 
 



๒๑๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

 

 
 
 
๑ 
 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 

๗ 
 
 

๘ 
 
 

๙ 
 
 

๑๐ 

หรือมูลฝน 
 
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๔ 
อาเซติค แอนไฮไดรด 
(Acetic Anhydride) 
 

อาเซติล คลอไรด (Acetyl Chloride) 
 

แอนทรานิลิค อาซิด (Anthranilic Acid) 
 

คลอซูโดอีเฟดรีน 
(Chlorpseudoephedrine) 
 

เออรโกเมทรีน (Ergometrine) 
 
 
 
 
 

เออรโกตามีน (Ergotamine) 
 
 
 
 
 

เอทิลิดีน ไดอาเซเตต 
(Ethylidine Diacetate) 
 

ไอโซซาฟรอล (Isosafrole) 
 
 

ไลเซอรจิค อาซิด (Lysergic Acid) 
 
 

๓,๔-เมทิลลีนไดออกซีเฟนิล-๒- 
โปรปาโนน  
(3,4-Methylenedioxyphenyl-2-
propanone) 

 
 
 
๔ 
 
 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 

๔ 
 
 

๔ 
 
 

๔ 

 
 
 

acetic oxide 
 
 

ethanoyl chloride 
 

2-aminobenzoic acid 
 

1-phenyl-1-chloro-2- 
metylaminopropane 

 

(ergoline-8-carboxamide, 
9,10-didehydro-N- 

(2-hydroxy-1-methylethyl)- 
6-methyl-,[8β(S)] 

 
 

(ergotamine-3’,6’,18’-trione, 
hydroxy-2’-methyl-5’- 
(phenylmethyl)-,(5α)) 

 
 
 

1,1-ethanediol diacetate 
 
 

(1,3-benzodioxole, 
5-(1-propenyl)-) 

 

((8β)-9,10-didehydro-6-
methylergoline-8-carboxylic acid)

 

(2-propanone,1-
[3,4(methylenedioxy)phenyl]-)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เวนแตเออรโกเมทรีน (Ergometrine)
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับที่ไดขึ้น
ทะเบียนเปนยา  
ตามกฎหมายวาดวยยา 
 

เวนแตเออรโกตามีน (Ergotamine)ซึ่ง
เปนสวนผสมในตํารับที่ไดขึ้นทะเบียน
เปนยา  
ตามกฎหมายวาดวยยา 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อ
นไข

๑๑ 
 
 

เอ็น-อาเซติลแอนทรานิลิค อาซิด 
(N-acetylanthranilic Acid) 
 

๔ 
 
 

(benzoic acid,2-(acetylamino)-) 
 
 

 



                                                                                                                  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ       
 

 

๒๑๕

๑๒ 
 
 

๑๓ 
 

๑๔ 
 

๑๕ 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 

๑-เฟนิล-๒-โปรปาโนน 
(1-phenyl-2-propanone) 
 

เฟนิลอาเซติค อาซิด (Phenylacetic Acid) 
 

ไพเพอโรนอล (Piperonal) 
 

ซาฟรอล (Safrole) 
 
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ 
กัญชา (Cannabis) ซึ่งหมายความรวมถึง 
ทุกสวนของพืชกัญชา (Cannabis sativa L.  และ 
Cannabis indica Auth) และวัตถุหรือ  สารตางๆ
ท่ีมีอยูในพืชกัญชา เชน ใบ ดอก  ยอด ผล ยาง 
และลําตน เปนตน 
 

พืชกระทอม ซึ่งหมายความรวมถึงทุกสวนของพืช
กระทอม (Mitragyna speciosa Korth)และวัตถุ
หรือสารตางๆท่ีมีอยูในพืชกระทอม เชนใบ ดอก 
ยอด ผล อัลกาลอยด และลําตน เปนตน 
 

พืชฝน ซึ่งหมายถึงพืชที่ใหฝนหรืออัลกาลอยด
ของฝนเปนผลิตผลสําคัญ เชน พืชที่มีชื่อทาง 
พฤกษศาสตรวา พาพาเวอร ซอมนิเฟอรุม ลินน 
(Papaver somniferum Linn) และ พาพาเวอร 
แบรคทีเอตุม (Papaver bracteatum) หรือท่ีมีชื่อ
อ่ืนในตระกูลเดียวกัน ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึง
สวนตางๆของพืชดังกลาวดวย เปนตนวา พันธุฝน 
เมล็ดฝน กลาฝน หรือฟางฝน 
 

พืชเห็ดขี้ควาย ท่ีมีชื่อทางพฤกษศาสตรวา  ไซโล
ไซเบ คิวเบนซีส ซิง (Psilocybe cubensis, Sing) 
หรือท่ีมีชื่ออ่ืนในตระกูลเดียวกัน ซึ่งหมายความ
รวมถึงพืชที่ใหสาร Psilocybin หรือ Psilocin  
ท้ังนี้ใหหมายรวมถึงสวนตางๆของ  พืชดังกลาว
ดวย เปนตนวา ดอกเห็ด กานเห็ด สปอรของเห็ด 
ดังกลาว 

๔ 
 
 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

1-phenyl-2-propanone 
 
 

benzeneacetic acid 
 

(1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde) 
 

(1,3-benzodioxole,5-(2-propenyl)-) 
 

 



๒๑๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ใหยกเลิกสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบ     
ผูปวยนอก  ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ลําดับที่  ๒.๔.๙๓  (คลินิกแพทยปรัชญา)  ของ  ๒.๔  แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๒๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 
  ขอ ๒  ใหยกเลิกสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบ   
ผูปวยใน  ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม  ลําดับที่ ๒.๖.๕ (บานนิมิตใหม) ของ  ๒.๖ แหงประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  ลงวันที่  ๑๕  มถุินายน  ๒๕๒๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง    
สาธารณสุข  ฉบับที่ ๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๐)  ลงวันที่  ๑๔  ธนัวาคม  ๒๕๓๐ 
  ขอ ๓ ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพ    
ยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและ      
ขั้นติดตาม ลําดับที่ ๒.๑.๓๔ ของ ๒.๑ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ลงวันที่  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ลงวันที่   
๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ คือ  
 “๒.๑.๓๔  ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปตตานี ตั้งอยูเลขที่ ๒๙๔ ถนนปากน้ํา หมู ๑     
         ตําบลรสูะมแิล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี” 
  ขอ ๔ ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพ 
ยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ลําดับที่ ๒.๒.๕๕ ของ 
๒.๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไข      
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๙ คือ 
 “๒.๒.๕๕  คลินิกแพทยปรัชญา  ตั้งอยูเลขที่ ๒๐  ถนนชีอุทิศ  อําเภอหาดใหญ               
             จังหวัดสงขลา” 
  ขอ ๕ ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพ 
ยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ลําดับที่ ๒.๔.๙๕ ของ ๒.๔ แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ คือ 
 “๒.๔.๙๕  คลินิกหมอสุชาติ ตั้งอยูเลขที่ ๖๐/๗ ถนนศรีจันทร ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง      
              จังหวัดขอนแกน” 
  ขอ ๖ ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลดังตอไปนี้ เปนสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพ 
ยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา และข้ันติดตาม ลําดับที่ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๑๗     
 

๒.๑๒.๒ ของ ๒.๑๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๓ คือ 
 “๒.๑๒.๒  โรงพยาบาลเชียงใหมราม จาํกัด ตั้งอยูเลขที่ ๘ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตําบลศรีภมูิ     
                 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

            เสนาะ เทียนทอง 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๘๑ ง ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๙) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗)  แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศ ดังตอไปนี้ 
  ๑. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๕๖ ลําดับที่ ๒.๒.๕๗ ลําดับที่ ๒.๒.๕๘ 
ลําดับที่ ๒.๒.๕๙ ลําดับที่ ๒.๒.๖๐ ลําดับที่ ๒.๒.๖๑ ลําดับที่ ๒.๒.๖๒ ลําดับที่ ๒.๒.๖๓ ลําดับที่ ๒.๒.๖๔     
และลําดับที่ ๒.๒.๖๕ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษ 
เฉพาะแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน  ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง จัดตั้ง    
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๒.๕๖ โรงพยาบาลทับปุด ตั้งอยูเลขที่ ๑๒๕ หมูที่ ๑ ตาํบลทับปุด อําเภอทับปุด  
      จังหวัดพังงา 
 ๒.๒.๕๗   โรงพยาบาลบางสะพาน ตั้งอยูเลขที่ ๙๔ หมูที่ ๕ ตําบลกําเหนิดนพคุณ  
   อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ๒.๒.๕๘   โรงพยาบาลพญาเม็งราย ตั้งอยูเลขที่ ๑๕๖ หมูที่ ๑๐ ตําบลแมเปา  
     อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชยีงราย 

                        ความใน ๒.๒.๕๘ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๗๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.๒.๕๙  โรงพยาบาลสามเงา ตั้งอยูเลขที่ ๓๗๑ หมูที่ ๔ ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา  
   จังหวัดตาก 



๒๑๘  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

 ๒.๒.๖๐  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา ตั้งอยูเลขที่ ๔๑๖ หมูที่ ๕ ถนนนฤพัฒน     
      ตําบลหลมเกา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบรูณ 
 ๒.๒.๖๑   โรงพยาบาลพระราม ๒ ตั้งอยูเลขที่ ๗๘/๑ หมูที่ ๖ ถนนพระราม ๒             
    ตําบลแสมดํา อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๒.๖๒   นครไทยโพลีคลีนิก ตั้งอยูเลขที่ ๔๙๕/๒๑ ถนนสาธุประดิษฐ ตําบลชองนนทรี  
          อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๒.๖๓   คลินิกแพทยวิเชียร ตั้งอยูเลขที่ ๗๘/๑๒๐ ซอยศรีพรสวรรค ถนนประชาราษฎร      
       ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี 
 ๒.๒.๖๔   คลินิกพิศาลบตุร ตั้งอยูเลขที ่๕๗/๑๑๑ ถนนรังสิต-ปทุม หมูที่ ๒                        
      ตําบลประชาธปิตย อําเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 

                        ความใน ๒.๒.๖๔ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๗๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.๒.๖๕   คลินิกรวมแพทย พ.๗ ตั้งอยูเลขที่ ๖๒/๑๐ ถนนประชาสงเคราะห                   
    ตําบลหวยขวาง อําเภอหวยขวาง กรุงเทพมหานคร” 
  ๒. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๙๖ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอน
พิษยา ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตาม
ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
๑๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๙๖  จงพรคลินิก ตั้งอยูเลขที่ ๑๙๖๕/๑๒ ถนนวัดคิด ตําบลทาวัง อําเภอเมือง  
      จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
  ๓.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๘.๘ ในลําดับที่ ๒.๘ วาดวยสถานพยาบาล
แผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ 
และขั้นติดตาม ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง     
สาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 
 “๒.๘.๘  ศูนยฟนฟูชีวิตผูติดยาเสพติดคอมมูนิตาอินคอนโทร จังหวัดตาก ตําบลแมปะ  
   อําเภอแมสอด จังหวัดตาก” 
  ๔.   ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๖.๖ ในลําดับที่ ๒.๖ วาดวยสถานพยาบาล
แผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม       
ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความ
ในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๐ 
(พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๓๐ 
 “๒.๖.๖  บานตะวันใหม ตั้งอยูเลขที่ ๓๙/๑-๑๑ ถนนซอยเศรษฐกิจ ตําบลจรเขนอย  
   อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ” 
 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๑๙     
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
           เสนาะ เทียนทอง 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๙๒ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙) 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗)  แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศ ดังตอไปนี้ 
  ๑. ใหยกเลิกสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบ         
ผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยาและขั้นติดตามผล ลําดับที่ ๒.๑๓.๑ (คลีนิกทวีศักดิ์การแพทย) ของ 
๒.๑๓ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไข    
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ 
  ๒. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๓๕ ลําดับที่ ๒.๑.๓๖ และลําดับที่ 
๒.๑.๓๗ ในลําดับที่ ๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบ      
ผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ และขั้นติดตาม  ของหัวขอ ๒ 
แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๖ 
(พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๑.๓๕ โรงพยาบาลบางสะพานนอย  ตั้งอยูเลขที่ ๑๐๐/๒  ถนนบางสะพานนอย           
    หมูที่ ๔ ตําบลปากแพรก อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ๒.๑.๓๖   โรงพยาบาลอุมผาง ตั้งอยูเลขที่ ๑๕๙ หมูที่ ๑ ตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง  
   จังหวัดตาก 
 ๒.๑.๓๗  โรงพยาบาลโอเวอรบรุค ตั้งอยูเลขที่ ๑๗ ถนนสิงหไคล ตําบลเวียง อําเภอเมือง      
    จังหวัดเชียงราย” 
  ๓.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๖๖ ลําดับที่ ๒.๒.๖๗ ลําดับที่ ๒.๒.๖๘ 
ลําดับที่ ๒.๒.๖๙ ลําดับที่ ๒.๒.๗๐ ลําดับที่ ๒.๒.๗๑ ลําดับที่ ๒.๒.๗๒ และลําดับที่ ๒.๒.๗๓ ในลําดับที่ ๒.๒ 
วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน
ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ



๒๒๐  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๒.๖๖ โรงพยาบาลงาว  ตั้งอยูเลขที่ ๒๓๐  ถนนสุขประชาสรรค  หมูที่ ๔                 
    ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
 ๒.๒.๖๗  โรงพยาบาลแมเมาะ ตั้งอยูเลขที่ ๒๒๒ หมูที่ ๗ ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ     
      จังหวัดลําปาง 
 ๒.๒.๖๘  โรงพยาบาลวังเหนือ ตั้งอยูเลขที่ ๓๖๒ ถนนราษฎรอุทิศ หมูที่ ๔ ตําบลวังเหนือ     
      อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
 ๒.๒.๖๙  โรงพยาบาลขุนตาล ตั้งอยูเลขที่ ๒๐๘ หมูที่ ๑๒ ถนนเทิง-เชียงราย              
      ตําบลยางฮอม ก่ิงอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

                       ความใน ๒.๒.๖๙ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๗๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.๒.๗๐  โรงพยาบาลแจหม ตั้งอยูเลขที ่๑๙๕ ถนนลําปาง-วังเหนือ หมูที่ ๓                  
      ตําบลวิเธตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
 ๒.๒.๗๑  โรงพยาบาลเมอืงปาน ตั้งอยูเลขที่ ๓๗๔ หมูที่ ๔ ตําบลเมืองปาน                            
      อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
 ๒.๒.๗๒  โรงพยาบาลปางมะผา ตั้งอยูเลขที่ ๒๔๐ หมูที่ ๑ ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา     
      จังหวัดแมฮองสอน 
 ๒.๒.๗๓  โรงพยาบาลกุดชุม ตั้งอยูหมูที่ ๘ ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร” 
  ๔. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๙๗ และลําดับที่ ๒.๔.๙๘ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ
และขั้นถอนพิษยา ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง      
สาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพตดิใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๙๗ วาสนา-ฐิติการแพทย ตั้งอยูเลขที ่๓๐ ถนนทรัพยคีรี ตําบลหนาเมือง         
      อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
 ๒.๔.๙๘   สันโปงคลินิก ตั้งอยูเลขที่ ๒๐๐/๒ ถนนเชียงใหม-ฝาง หมูที่ ๑ ตําบลสนัโปง  
   อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม” 
  ๕. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๘.๙ ลําดับที่ ๒.๘.๑๐ และลําดับที่ ๒.๘.๑๑ 
ในลําดับที่ ๒.๘ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก 
และ/หรือผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข         
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล     
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๘.๙  ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัดแมฮองสอน ตั้งอยูที่บานนาสรอยแสง                   
     หมูที่ ๑๒ ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๒๑     
 

 ๒.๘.๑๐   โรงพยาบาลเสริมงาม ตั้งอยูเลขที่ ๔๓๔ หมูที่ ๓ ตําบลทุงงาม อําเภอเสรมิงาม      
       จังหวัดลําปาง 

                        ความใน ๒.๘.๑๐ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
 ๒.๘.๑๑   ศูนยฟนฟูชีวิตผูติดยาเสพติดคอมมูนิตาอินคอนโทร  หมูบานโคกสะอาด              
    ตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
             มนตรี พงษพานิช 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๘ ง ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๐) 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๓๙  (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๔๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศ ดังตอไปนี้ 
  ๑. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๗๔ ลําดับที่ ๒.๒.๗๕ และลําดับที่ 
๒.๒.๗๖ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบ      
ผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน  ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตาม
ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๒.๗๔  โรงพยาบาลเทิง  ตั้งอยูเลขที่ ๒๖๐  ถนนพิศาล  หมู ๒  อําเภอเทิง                     
       จังหวัดเชียงราย 



๒๒๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

 ๒.๒.๗๕  โรงพยาบาลเชียงแสน ตั้งอยูเลขที ่๑๐๔ ถนนพหลโยธิน หมู ๖ ตําบลเวียง  
     อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 ๒.๒.๗๖  โรงพยาบาลบานบึง ตั้งอยูเลขที่ ๖๗๖ หมู ๑ ตําบลบานบึง อําเภอบานบึง  
      จังหวัดชลบุร”ี 
  ๒. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๙๙ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอน
พิษยา ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตาม
ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
๑๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “๒.๔.๙๙ ทวีศักดิ์การแพทย ตั้งอยูเลขที่ ๒๒/๔ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน                    
        เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร” 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
             มนตรี พงษพานิช 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๓ ง ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ๑. ใหยกเลิกสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบ        
ผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ลําดับที่ ๒.๘.๖ (สถาบันเวชศาสตรการบิน 
กรมแพทยทหารอากาศ) ของ ๒.๘ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ลงวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ลงวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 
  ๒. ใหยกเลิกสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบ        
ผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ลําดับที่ ๒.๔.๙๑ (คลีนิกประทีป-ทวีการแพทย) ของ ๒.๔ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๖ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๒๓     
 

  ๓. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๘.๑๒ ในลําดับที่ ๒.๘ วาดวย          
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน         
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัต ิ        
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐  
 “๒.๘.๑๒  กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ เลขที่ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน  
       แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” 
 ๔. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๗๗ ลําดับที่ ๒.๒.๗๘ ลําดับที่ ๒.๒.๗๙ 
ลําดับที่ ๒.๒.๘๐ ลําดับที่ ๒.๒.๘๑ ลําดับที่ ๒.๒.๘๒ ลําดับที่ ๒.๒.๘๓ ลําดับที่ ๒.๒.๘๔ และลําดับที่ ๒.๒.๘๕ 
ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก 
และ/หรือผูปวยใน  ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ 
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๔๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๐  
 “๒.๒.๗๗ โรงพยาบาลบางบวัทอง เลขที่ ๔ ถนนเทศบาล ๖ หมูที่ ๓ ตําบลโสนลอย  
    อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 ๒.๒.๗๘  โรงพยาบาลบางกรวย เลขที่ ๔๔ ถนนกรุงนนท – จงถนอม หมูที่ ๘              
    ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 ๒.๒.๗๙  โรงพยาบาลปากเกร็ด เลขที่ ๑๒๖/๓๗-๔๐ ถนนสุขาประชาสรรค              
      ตําบลปากเกรด็ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 ๒.๒.๘๐  โรงพยาบาลไทรนอย เลขที่ ๔๓/๖ ถนนบางกรวย-ไทรนอย หมูที่ ๕                    
      ตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
 ๒.๒.๘๑  โรงพยาบาลบางใหญ เลขที่ ๑๑๑ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี หมูที่ ๓                  
     ตําบลบางมวง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
 ๒.๒.๘๒  โรงพยาบาลจตรุัส เลขที่ ๙ ถนนชัยภูมิ-สีค้ิว หมูที่ ๗ ตาํบลหนองบัวใหญ  
     อําเภอจตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ
 ๒.๒.๘๓  โรงพยาบาลภเูขียว เลขที่ ๑๔๙ หมูที่ ๔ ตําบลผักปง อําเภอภูเขียว                 
      จังหวัดชัยภูม ิ
 ๒.๒.๘๔  โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ ๓๕๗ หมูที่ ๑ ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง  
    จังหวัดตาก 
 ๒.๒.๘๕  คลินิกแพทยเมอืงใหมรังสิต เลขที่ ๓๓๖/๗ ถนนพหลโยธิน หมูที่ ๑                   
      ตําบลประชาธปิตย อําเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี” 

                       ความใน ๒.๒.๘๕ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๖๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 



๒๒๔  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

 ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
            มนตรี พงษพานิช 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๓ ง ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐) 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๔๒  (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  

 
[กรรมการคณะนี้พนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๑๐ แลว] 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษพ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศ ดังตอไปนี้ 
  ๑.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๓๘ ลําดับที่ ๒.๑.๓๙ ลําดับที่ ๒.๑.๔๐ 
ลําดับที่ ๒.๑.๔๑ ลําดับที่ ๒.๑.๔๒ และลําดับที่ ๒.๑.๔๓ ในลําดับที่ ๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบัน      
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา      
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม  ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐  
 “๒.๑.๓๘ โรงพยาบาลเวียงสา เลขที่ ๑๓๑ ถนนยันตรกิจโกศล หมูที่ ๑๑ ตําบลกลางเวยีง      
       อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
 ๒.๑.๓๙   โรงพยาบาลปยะเวท เลขที่ ๙๙๘ ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะป               
       เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๑.๔๐   โรงพยาบาลศิครินทร เลขที่ ๔/๒๙ ถนนศรีนครินทร หมูที่ ๑๐ แขวงบางนา  
       เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๑.๔๑   โรงพยาบาลเทพธารินทร เลขที่ ๓๘๕๐ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองเตย               



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๒๕     
 

    เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๑.๔๒   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เลขที่ ๓๕๙ ถนนชมฐีระเวชเหนือ  
   ตําบลตะพานหนิ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 ๒.๑.๔๓   โรงพยาบาลเวชธานี เลขที่ ๑ ซอยลาดพราว ๑๑๑ ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น  
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร (เอกชน)” 
  ๒.   ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๘๖ ลําดับที่ ๒.๒.๘๗ ลําดบัที ่๒.๒.๘๘ 
ลําดับที่ ๒.๒.๘๙ ลําดับที่ ๒.๒.๙๐ ลําดับที่ ๒.๒.๙๑ ลําดับที่ ๒.๒.๙๒ ลําดับที่ ๒.๒.๙๓ ลําดับที่ ๒.๒.๙๔ 
ลําดับที่ ๒.๒.๙๕ ลําดับที่ ๒.๒.๙๖ ลําดับที่ ๒.๒.๙๗ ลําดับที่ ๒.๒.๙๘ ลําดับที่ ๒.๒.๙๙ ลําดับที่ ๒.๒.๑๐๐ 
ลําดับที่ ๒.๒.๑๐๑ ลําดับที่ ๒.๒.๑๐๒ ลําดับที่ ๒.๒.๑๐๓ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบัน    
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน  ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา 
ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความ
ในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๔๑ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่    
๙ มิถุนายน ๒๕๔๐  
 “๒.๒.๘๖ โรงพยาบาลอํานาจเจริญ เลขที่ ๒๙๑ ถนนอรุณประเสริฐ หมูที่ ๖ ตําบลบุง  
     อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจรญิ 
 ๒.๒.๘๗  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว เลขที่ ๗๒๕ ถนนสุวรรณศร หมูที่ ๒  
     ตําบลสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 ๒.๒.๘๘  โรงพยาบาลหนองบัวลําภู ถนนเลย-อุดร อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
 ๒.๒.๘๙  โรงพยาบาลธวัชบุรี หมูที่ ๓ ตําบลธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒.๒.๙๐  โรงพยาบาลเวียงปาเปา เลขที ่๑๘๑ หมูที่ ๖ ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา  
     จังหวัดเชียงราย 
 ๒.๒.๙๑  ทวีศักดิ์การแพทย ๒ เลขที่ ๑๐๒/๕๘ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง                    
       เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๒.๙๒   หมอโตคลินิก เลขที่ ๔๐๖/๔๒-๔๖ ถนนโชตนา หมูที่ ๔ ตาํบลเวียง อําเภอฝาง     
       จังหวัดเชียงใหม 
 ๒.๒.๙๓   โรงพยาบาลบางระกํา เลขที่ ๑/๓ ถนนพิษณุโลก-กําแพงเพชร หมูที่ ๗  
       ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
 ๒.๒.๙๔  โรงพยาบาลบางกระทุม เลขที ่๑๐๐ ถนนสันติบันเทิง หมูที่ ๑๑ ตําบลไผลอม  
       อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 
 ๒.๒.๙๕   โรงพยาบาลพรหมพิราม เลขที่ ๔๗๙ หมูที่ ๑ ตําบลพรหมพิราม  
       อําเภอพรหมพริาม จังหวัดพิษณุโลก 
 ๒.๒.๙๖   โรงพยาบาลหนองหญาไซ เลขที่ ๕๐๓  หมูที่ ๕ ตําบลหนองหญาไซ  
      อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสพุรรณบุร ี
 ๒.๒.๙๗  โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช เลขที่ ๑๕๓ หมูที่ ๒ ตําบลเขาพระ  
     อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบรุ ี



๒๒๖  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

 ๒.๒.๙๘  โรงพยาบาลบางปลามา เลขที่ ๒๑๕ ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลามา  
      จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๒.๒.๙๙   โรงพยาบาลดานชาง เลขที่ ๙๔ ตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร ี
 ๒.๒.๑๐๐ โรงพยาบาลศรปีระจันต เลขที ่๒๑๘ ถนนสุพรรณ-ชัยนาท หมูที่ ๑                  
      ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจนัต จังหวัดสุพรรณบุร ี
 ๒.๒.๑๐๑ โรงพยาบาลดอนเจดีย เลขที่ ๗๔๗ หมูที่ ๕ ตําบลดอนเจดยี อําเภอดอนเจดีย     
       จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๒.๒.๑๐๒ โรงพยาบาลสามชุก เลขที่ ๔ หมูที่ ๗ ตาํบลผักนาก อําเภอสามชุก  
        จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๒.๒.๑๐๓ ชีวิตใหม  เลขที่ ๔๗๖-๔๗๗  ซอยพหลโยธนิ ๕๒  ถนนพหลโยธิน                    
     แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” 

                          ความใน ๒.๒.๑๐๓ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๗๑) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๒. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๘.๑๓ ในลําดับที่ ๒.๘ วาดวย          
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอกและ/หรือผูปวยใน         
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม  ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๐  
  “๒.๘.๑๓   บานรมเย็น เลขที่ ๑๗๒ หมูที ่๑๔ ซอยสุขาภิบาล ๑๘ ถนนวารีราชเดช              
        ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร” 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                 รักเกียรติ สุขธนะ 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐ ง ลงวันที่ ๓ กุมภาพนัธ ๒๕๔๑) 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๔๔  (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๒๗     
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๔๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

เร่ือง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษที่หามผลิต จําหนาย นําเขา 
สงออก หรือครอบครองไปยังประเทศหนึ่งประเทศใด 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด 
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ      
ที่หามผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือครอบครองไปยังประเทศที่ไดแจงผานเลขาธิการสหประชาชาติไวดังนี้ 
 

ชื่อประเทศ ชื่อยาเสพติดใหโทษ ประเภท 

ลิธัวเนีย แอมเฟตามีน (Amphetamine) 
เดกซแอมเฟตามีน (Dexamphetamine) 
เลแวมเฟตามนี (Levamphetamine) 
เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) 
เมทแอมเฟตามีนราซีเมท (Methamphetamine racemate) 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
         รักเกียรติ สุขธนะ 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๕ ง ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๑) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศ ดังตอไปนี้ 
  ๑. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๔.๒๓ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษา   
ผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอ ๒ แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ 
 “๒.๔.๒๓  สํานักงานแพทย ๔๑๗ ซอยพาราไดซ ถนนสุขุมวิท ๗๑ เขตพระโขนง      
          กรุงเทพมหานคร” 



๒๒๘  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

  ๒. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๙.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษา          
ผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยใน ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง จัดตั้ง      
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๗ 
 “๒.๙.๑  สํานักงานแพทย ๔๑๗ ซอยพาราไดซ ถนนสุขุมวิท ๗๑ เขตพระโขนง     
      กรุงเทพมหานคร” 
  ๓.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๔๔ ลําดับที่ ๒.๑.๔๕ ลําดับที่ ๒.๑.๔๖ 
ลําดับที่ ๒.๑.๔๗ ลําดับที่ ๒.๑.๔๘ ลําดับที่ ๒.๑.๔๙ ลําดับที่ ๒.๑.๕๐ ลําดับที่ ๒.๑.๕๑ ลําดับที่ ๒.๑.๕๒ และ
ลําดับที่ ๒.๑.๕๓ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก
และหรือผูปวยใน ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของหัวขอ ๒ แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ          
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๔๐ 
 “๒.๑.๔๔ โรงพยาบาลปลวกแดง เลขที่ ๒๗๒ หมูที่ ๑ ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง     
      จังหวัดระยอง 
 ๒.๑.๔๕  โรงพยาบาลเชยีงยืน หมูที่ ๕ ตําบลเชยีงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
 ๒.๑.๔๖  โรงพยาบาลนาเชือก เลขที่ ๕๒ หมูที่ ๑๒ ตาํบลนาเชือก อําเภอนาเชือก  
        จังหวัดมหาสารคาม 
 ๒.๑.๔๗   โรงพยาบาลโกสุมพสิัย เลขที่ ๒๕๖ ถนนศรีโกสุม หมูที่ ๑๓ ตําบลหัวขวาง  
       อําเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ๒.๑.๔๘   โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย เลขที่ ๖๙๓ หมูที่ ๑ ตําบลปะหลาน  
      อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ๒.๑.๔๙   โรงพยาบาลกันทรวิชัย หมูที่ ๒ ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย                         
       จังหวัดมหาสารคาม 
 ๒.๑.๕๐   โรงพยาบาลน้ําปาด เลขที่ ๑๕ หมูที่ ๔ ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด                   
       จังหวัดอุตรดิตถ 
 ๒.๑.๕๑   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว เลขที่ ๗๐ ถนนปว-น้ํายาว หมูที่ ๖        
      ตําบลวนนคร อําเภอปว จังหวัดนาน 
 ๒.๑.๕๒   โรงพยาบาลเขาคอ เลขที่ ๗๕ หมูที่ ๑ ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ                      
      จังหวัดเพชรบรูณ 
 ๒.๑.๕๓   โรงพยาบาลหนองไผ เลขที่ ๖๕๕ ถนนสระบุรี-หลมสัก หมูที่ ๖ อําเภอหนองไผ      
      จังหวัดเพชรบรูณ” 
  ๔. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปน้ีเปนลําดับที่ ๒.๒.๑๐๔ ลําดับที่ ๒.๒.๑๐๕ ลําดับที่ 
๒.๒.๑๐๖ ลําดับที่ ๒.๒.๑๐๗ ลําดับที่ ๒.๒.๑๐๘ ลําดับที่ ๒.๒.๑๐๙ ลําดับที่ ๒.๒.๑๑๐ ลําดับที่ ๒.๒.๑๑๑ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๒๙     
 

ลําดับที่ ๒.๒.๑๑๒ ลําดับที่ ๒.๒.๑๑๓ ลําดับที่ ๒.๒.๑๑๔ ลําดับที่ ๒.๒.๑๑๕ ลําดับที่ ๒.๒.๑๑๖ ลําดับที่ 
๒.๒.๑๑๗ ลําดับที่ ๒.๒.๑๑๘ ลําดับที่ ๒.๒.๑๑๙ ลําดับที่ ๒.๒.๑๒๐ ลําดับที่ ๒.๒.๑๒๑ ลําดับที่ ๒.๒.๑๒๒ 
และลําดับที่ ๒.๒.๑๒๓ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบ         
ผูปวยนอกและหรือผูปวยใน ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล     
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 
 “๒.๒.๑๐๔ โรงพยาบาลวังจันทร เลขที่ ๓๔๙ หมูที่ ๑ ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร  
         จังหวัดระยอง 
 ๒.๒.๑๐๕   โรงพยาบาลศรบีรรพต หมูที่ ๙ ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
 ๒.๒.๑๐๖   โรงพยาบาลตะโหมด เลขที่ ๒๙ หมูที่ ๑ ตําบลแมขรี อําเภอตะโหมด           
         จังหวัดพัทลุง 
 ๒.๒.๑๐๗   โรงพยาบาลยางสีสุราช เลขที่ ๑๒๖ ตําบลยางสีสุราช อําเภอยางสสีุราช  
         จังหวัดมหาสารคาม 
 ๒.๒.๑๐๘   โรงพยาบาลบรบือ หมูที่ ๓ ตําบลหนองสิน อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
 ๒.๒.๑๐๙   โรงพยาบาลแกดํา เลขที่ ๑๕๕ หมูที่ ๑๖ ตําบลแกดํา อําเภอแกดํา  
        จังหวัดมหาสารคาม 
 ๒.๒.๑๑๐   โรงพยาบาลวาปปทุม หมูที่ ๒ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม  
        จังหวัดมหาสารคาม 
 ๒.๒.๑๑๑   โรงพยาบาลนาดูน เลขที่ ๑๗๐ หมูที่ ๙ ตําบลนาดูน อําเภอนาดูน  
        จังหวัดมหาสารคาม 
 ๒.๒.๑๑๒   โรงพยาบาลวังทอง เลขที่ ๔๙๔ ถนนพิษณุโลก-หลมสัก หมูที่ ๕ ตําบลวังทอง     
         อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 ๒.๒.๑๑๓   โรงพยาบาลวัดโบสถ เลขที่ ๑๓๕ ถนนพิษณุโลก-เดนชัย ตําบลวัดโบสถ  
        อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 
 ๒.๒.๑๑๔   โรงพยาบาลพชิัย เลขที่ ๑๓๙ หมูที่ ๑ ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย                 
         จังหวัดอุตรดิตถ 
 ๒.๒.๑๑๕   โรงพยาบาลคายพิชัยดาบหัก เลขที่ ๑๐๒ ถนนสําราญรื่น หมูที่ ๘ ตําบลทาเสา      
        อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 
 ๒.๒.๑๑๖   โรงพยาบาลแมลานอย เลขที่ ๗๙ ถนนเชียงใหม-แมฮองสอน   
         ตําบลแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
 ๒.๒.๑๑๗   โรงพยาบาลทาวังผา เลขที่ ๘๔ ถนนนาน-ทุงชาง หมูที่ ๑ ตําบลทาวังผา  
       อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
 ๒.๒.๑๑๘   โรงพยาบาลบึงสามพัน เลขที่ ๓๓๓ ถนนสระบุรี-หลมสัก หมูที่ ๙  
        ตําบลซับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 
 ๒.๒.๑๑๙   โรงพยาบาลหลมสัก เลขที่ ๑๕ ถนนสามัคคีชัย อําเภอหลมสกั                       



๒๓๐  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

        จังหวัดเพชรบรูณ 
 ๒.๒.๑๒๐   โรงพยาบาลบาํเหน็จณรงค เลขที่ ๒๑๗ ถนนสุรนารายณ หมูที่ ๑๐                
          ตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 
 ๒.๒.๑๒๑   โรงพยาบาลนครธน เลขที่ ๔๙ ถนนพระราม ๒ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน    
         กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๒.๑๒๒   งามวงคคลีนิค เลขที่ ๑๙๕/๘ ถนนเชียงใหม-พราว หมูที่ ๕ ตําบลหนองหาร     
         อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม (เอกชน) 
 ๒.๒.๑๒๓   พังงาซอย ๔ คลินิก เลขที่ ๑๔ ซอย ๔ ถนนพังงา ตําบลตลาดใหญ                
        อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (เอกชน)” 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
             รักเกียรติ สุขธนะ 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๗๓ ง ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑) 
  
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ     
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศ ดังตอไปนี้ 
  ๑. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๑๒๔ ลําดับที่ ๒.๒.๑๒๕ ลําดับที่ 
๒.๒.๑๒๖ ลําดับที่ ๒.๒.๑๒๗ ลําดับที่ ๒.๒.๑๒๘ และลําดับที่ ๒.๒.๑๒๙ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบัน    
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอกและหรือผูปวยใน ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา  
ของหัวขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความ
ในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๔๖ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่   
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑  
 “๒.๒.๑๒๔ โรงพยาบาลระแงะ เลขที่ ๔๘๔ ถนนระแงะมรรคา หมูที่ ๑ ตําบลตันหยงมัส     
         อําเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 
 ๒.๒.๑๒๕   โรงพยาบาลตากใบ เลขที่ ๑๑๔/๖๓ ถนนทาแพรก หมูที่ ๔ ตําบลเจะเห      
          อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๓๑     
 

 ๒.๒.๑๒๖   โรงพยาบาลแมฟาหลวง เลขที ่๒๐๐ หมูที่ ๑ ตําบลแมสลองใน                      
        อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย 
 ๒.๒.๑๒๗  โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตําบลสระประดู อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 
 ๒.๒.๑๒๘   โรงพยาบาลปากชองนานา เลขที่ ๔๐๐ ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอง                
        อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.๒.๑๒๙   โรงพยาบาลเจาพระยา เลขที่ ๑๑๓/๔๔ ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรุณอัมรินทร     
         เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร” 
  ๒. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๑๐๐ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบัน 
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของหัวขอ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๔๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๐ 
 “๒.๔.๑๐๐ อรุณคลินิก เลขที่ ๓๕๓ ซอยดํารงครักษ ถนนดํารงรักษ                                    
        เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร” 

                         ความใน ๒.๔.๑๐๐ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๗๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
             กร ทัพพะรังสี 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๐ ง ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๑) 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๔๘  (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

เร่ือง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
[ประกาศฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๘๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖)] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๘ (๗)  แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 



๒๓๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ๑. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๕๔ ในลําดับที่ ๒.๑ วาดวยสถานพยาบาล
แผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา 
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๔๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล      
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 
 “๒.๑.๕๔  โรงพยาบาลสมิติเวช  เลขที่ ๑๓๓  ซอยสุขุมวิท ๔๙  ถนนสุขุมวิท                    
    แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร” 
  ๒.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๑๓๐ และลําดับที่ ๒.๒.๑๓๑ ในลําดับที่ 
๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๔๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตาม
ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๑ 
 “๒.๒.๑๓๐ โรงพยาบาลสีค้ิว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสมีา 
 ๒.๒.๑๓๑  โรงพยาบาลบางไทร อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา” 
  ๓.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๑๐๑ และลําดับที่ ๒.๔.๑๐๒ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ 
และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง      
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๔๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๑ 
 “๒.๔.๑๐๑  สํานักงานแพทย เลขที่ ๖๐/๕ แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย       
    กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๔.๑๐๒   ธนินทรโพลีคลนิิก เลขที่ ๒๒/๕-๖ ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน              
        เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
            กร ทัพพะรังสี 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๑ ง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒) 
 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๓๓     
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

เร่ือง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ  
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ใหโทษออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๒ (๓) และ (๔) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕ 
(พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
 (๓)  เกลือ เอสเทอร และอีเทอรใด ๆ ของยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ และประเภท ๒   

 ขอ ๒ ใหยกเลิกยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ลําดับที่ ๕ ชื่อ เออรโกเมทรีน (Ergometrine) 
และลําดับที่ ๖ ชื่อ เออรโกตามีน (Ergotamine) ในบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕        
(พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ 
 

 ขอ ๓ ใหเพิ่มความตามบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้เปนยาเสพติดใหโทษ    
ในประเภท ๒ และประเภท ๔ ในบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง    
ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๓๙ 
 

 ขอ ๔  ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา          
เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
             กร ทัพพะรังสี 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๑ ง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒) 
 

 
 
 

 
 
 
 



๒๓๔  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

บัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๕๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เร่ือง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) 

 
ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข 

 
๑๐๑ 

 

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
เรมิเฟนทานิล (Remifentanil) 

 
๒ 

 
4-(Methoxycarbonyl)-4-
[(1-oxopropyl)phenylamino]-
1-piperidinepropanoic acid 
methyl ester 
 

 

 
 
 
ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข 

 
๑๖ 

 
 
 
 
 
 

 

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ 
อีลีโมคลาวีน (Elymoclavine) 
รวมทั้งอนุพันธตางๆ  เกลือ    
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ       
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

 
๔ 

 
8,9-Didehydro-6-
methylergoline-8-methanol 

 
เวนแตอีลีโมคลาวีน 
(Elymoclavine)  
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ     
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา        
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ  
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 

๑๗ เออรโกคอรนีน (Ergocornine) 
รวมทั้งอนุพันธตางๆ  เกลือ     
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ       
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

๔ (5'α)-12'-Hydroxy-2',  
5'-bis (1-methylethyl) 
ergotaman-3',6',18-trione 

เวนแตเออรโกคอรนีน 
(Ergocornine)              
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ    
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา        
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๓๕     
 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข 

๑๘ เออรโกคริสทีน (Ergocristine) 
รวมทั้งอนุพันธตางๆ  เกลือ   
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ      
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

๔ 12'-Hydroxy-2'-              
(1-methylethyl)-5'-
(phenylmethyl) ergotaman-
3',6',18-trione 

เวนแตเออรโกคริสทีน 
(Ergocristine)  
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ 
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา        
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 

๑๙ เออรโกคริสทินีน 
(Ergocristinine)  
รวมทั้งอนุพันธตางๆ  เกลือ  
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ     
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

๔ 12'-Hydroxy-2'-          
(1-methylethyl)-5'α-
(phenylmethyl)-8α-
ergotaman-3',6',18-trione 

เวนแตเออรโกคริสทินีน 
(Ergocristinine)            
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ      
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา      
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 

๒๐ อัลฟาเออรโกคริพทีน           
(α-Ergocryptine  )   
รวมทั้งอนุพันธตางๆ  เกลือ 
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ    
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

๔ (5'α)-12'-Hydroxy-2'-
(1-methylethyl)-5'-  
(2-
methylpropyl)ergotaman-
3',6',18-trione 

เวนแตอัลฟาเออรโกคริพทีน 
(α-Ergocryptine)            
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ 
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา 
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ   
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 

๒๑ เบตาเออรโกคริพทีน            
(β–Ergocryptine)             
รวมทั้งอนุพันธตางๆ  เกลือ 
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ    
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว  

๔ [5'α (s)]-12'-Hydroxy- 
2'-(1-methylethyl)-5'-  
(1-methylpropyl) 
ergotaman-3',6',18-trione 

เวนแตเบตาเออรโกคริพทีน 
(β-Ergocryptine)  
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ 
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา 
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ   
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 



๒๓๖  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข 

๒๒ อัลฟาเออรโกคริพทินีน           
(α–Ergocryptinine)  
รวมทั้งอนุพันธตางๆ  เกลือ 
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ    
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

๔ 12'-Hydroxy-2'-              
(1-methylethyl)-5'α- 
(2-methylpropyl)-8α-
ergotaman-3',6',18-trione 

เวนแตอัลฟาเออรโกคริพทินีน 
(α-Ergocryptinine)  
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ 
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา 
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 

๒๓ เบตาเออรโกคริพทินีน            
(β–Ergocryptinine)          
รวมทั้งอนุพันธตาง ๆ   เกลือ
เอสเทอร และอีเทอรใด ๆ   ของ
ยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

๔ 12'-Hydroxy-2'-               
(1-methylethyl)-5'α- 
(1-methylpropyl)-8α-
ergotaman-3',6',18-trione 

เวนแตเบตาเออรโกคริพ
ทินีน (β-Ergocryptinine)   
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ 
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา 
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ   
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 

๒๔ เออรโกเมทรีน (Ergometrine) 
รวมทั้งอนุพันธตางๆ เกลือ 
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ    
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

๔ [8β(s)]-9,10-Didehydro-
N-(2-hydroxy-1-
methylethyl)-6-
methylergoline-8-
carboxamide 

เวนแตเออรโกเมทรีน 
(Ergometrine)  
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ 
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา 
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 

๒๕ เออรโกเมทรินีน  
(Ergometrinine)               
รวมทั้งอนุพันธตางๆ  เกลือ 
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ    
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

๔ [8α(s)]-9,10-Didehydro-
N-(2-hydroxy-1-
methylethyl)-6-
methylergolinecarboxamide 

เวนแตเออรโกเมทรินีน 
(Ergometrinine)  
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ 
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา 
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๓๗     
 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข 

๒๖ เออรโกซีน (Ergosine)          
รวมทั้งอนุพันธตางๆ  เกลือ 
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ    
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

๔ 12'-Hydroxy-2'-methyl-  
5'α-(2-methylpropyl) 
ergotaman-3',6',18-trione 

เวนแตเออรโกซีน 
(Ergosine)  
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ 
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา  
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 

๒๗ เออรโกซินีน (Ergosinine)   
รวมทั้งอนุพันธตางๆ  เกลือ 
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ    
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

๔ 12'-Hydroxy-2'-methyl- 
5'α-(2-methylpropyl)-8α-
ergotaman-3',6',18-trione 

เวนแตเออรโกซินีน 
(Ergosinine)  
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ 
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา  
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 

๒๘ เออรโกสเตอรอล (Ergosterol) 
รวมทั้งอนุพันธตางๆ  เกลือ 
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ    
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

๔ (3β,22E)-Ergosta- 
5,7,22-trien-3-ol 

เวนแตเออรโกสเตอรอล 
(Ergosterol)  
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ 
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา  
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 

๒๙ เออรโกตามีน (Ergotamine) 
รวมทั้งอนุพันธตาง ๆ  เกลือ 
เอสเทอร และอีเทอรใด ๆ    
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

๔ 12'-Hydroxy-2'-methyl-  
5'α-(phenylmethyl) 
ergotaman-3',6',18-trione 

เวนแตเออรโกตามีน 
(Ergotamine)                
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ      
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา       
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 



๒๓๘  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข 

๓๐ เออรโกตามินีน (Ergotaminine)   
รวมทั้งอนุพันธตางๆ  เกลือ  
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ      
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว  

๔ 12'-Hydroxy-2'-methyl- 
5'α-(phenylmethyl)-8α-
ergotaman-3',6',18-trione 

เวนแตเออรโกตามินีน 
(Ergotaminine)  
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ 
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา 
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 

๓๑ เออรโกไทโอเนอีน 
(Ergothioneine)                  
รวมทั้งอนุพันธตางๆ  เกลือ 
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ    
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

๔ (S)-α-Carboxy-2,3-
dihydro-N,N,-N-trimethyl-
2-thioxo-1H-imidazole-4-
ethanaminium inner salt 

เวนแตเออรโกไทโอเนอีน 
(Ergothioneine)  
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ 
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา 
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 

๓๒ ไลเซอรจาไมด (Lysergamide) 
รวมทั้งอนุพันธตางๆ  เกลือ 
เอสเทอร และอีเทอรใดๆ    
ของยาเสพติดใหโทษดังกลาว 

๔ 9,10-Didehydro-6-
methylergoline-8β-
carboxamide 

เวนแตไลเซอรจาไมด 
(Lysergamide)               
ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับ     
ท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนยา   
ตามกฎหมายวาดวยยาหรือ
ขึ้นทะเบียนเปนวัตถุตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๓๙     
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๕๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ๑. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๖.๔ ในลําดับที่ ๒.๖ วาดวยสถานพยาบาลที่บําบัดรักษา  
ผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗๐ 
(พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๙ 
 “๒.๖.๔  สถานพักฟนบานดวงใจแม  เลขที ่๒๕๗/๕๔ ญ  ซอยอุดมสุข  ถนนเอกชัย                 
     ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร” 
 ๒. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๕๕ ลําดับที่ ๒.๑.๕๖ และลําดับที่ 
๒.๑.๕๗ ในลําดับที่ ๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบ       
ผูปวยนอกและผูปวยใน  ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๔๙) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 
 “๒.๑.๕๕ โรงพยาบาลคุระบุรี อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 ๒.๑.๕๖  โรงพยาบาลลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
 ๒.๑.๕๗   โรงพยาบาลเอกอัมรินทร  เลขที่ ๓๗/๓๓๑  ถนนสุขาภิบาล  หมูที่ ๑                   
      แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร” 
  ๓. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๑๓๒ ลําดับที่ ๒.๒.๑๓๓ ลําดับที่ 
๒.๒.๑๓๔ และลําดับที่ ๒.๒.๑๓๕ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพ         
ยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข         
(ฉบับที่ ๑๔๙) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 
 “๒.๒.๑๓๒ โรงพยาบาลกะปง อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 
 ๒.๒.๑๓๓   โรงพยาบาลบานไร อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธาน ี
 ๒.๒.๑๓๔   โรงพยาบาลหวยคต อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี 



๒๔๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

 ๒.๒.๑๓๕  โรงพยาบาลหนองขาหยาง อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี” 
  ๔. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๑๐๓ ลําดับที่ ๒.๔.๑๐๔ ลําดับที่ 
๒.๔.๑๐๕  ลําดับที่ ๒.๔.๑๐๖ และลําดับที่ ๒.๔.๑๐๗ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่
บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข         
(ฉบับที่ ๑๔๙) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 
 “๒.๔.๑๐๓ โรงพยาบาลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
 ๒.๔.๑๐๔   โรงพยาบาลสวางอารมณ อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี 
 ๒.๔.๑๐๕   โรงพยาบาลทพัทัน อําเภอทพัทัน จังหวัดอุทัยธานี 
 ๒.๔.๑๐๖   โรงพยาบาลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี
 ๒.๔.๑๐๗   พูนทรัพยคลีนคิ  เลขที่ ๘๔/๒  ซอยเศรษฐสัมพันธ  ตําบลหนองแค              
        อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี”   

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
               กร ทัพพะรังสี 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๑ ง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๕๒  (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๕๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖   และมาตรา ๘ (๗)  แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ๑.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๑๓๖ และลําดับที่ ๒.๒.๑๓๗ ในลําดับ
ที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๔๑     
 

ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง   
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล      
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๒ 
 “๒.๒.๑๓๖ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
 ๒.๒.๑๓๗  โรงพยาบาลทายเหมือง อําเภอทายเหมือง จงัหวัดพังงา” 
  ๒.   ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๑๐๘ ถึงลําดับที่ ๒.๔.๑๑๗ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้น
เตรียมการ และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไข   เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตาม
ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๒ 
 “๒.๔.๑๐๘ โรงพยาบาลระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 ๒.๔.๑๐๙   โรงพยาบาลกบนิทรบุรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี
 ๒.๔.๑๑๐   โรงพยาบาลแมลาว อําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย 
 ๒.๔.๑๑๑   โรงพยาบาลกระบุรี อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
 ๒.๔.๑๑๒   โรงพยาบาลละอุน อําเภอละอุน จังหวัดระนอง 
 ๒.๔.๑๑๓   โรงพยาบาลกะเปอร อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 
 ๒.๔.๑๑๔   โรงพยาบาลสุขสําราญ อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 
 ๒.๔.๑๑๕   โรงพยาบาลแมใจ อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 
 ๒.๔.๑๑๖   โรงพยาบาลตะกั่วทุง อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 
 ๒.๔.๑๑๗   โรงพยาบาลแกงครอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูม”ิ 
  ๓.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๖.๗ ในลําดับที่ ๒.๖ วาดวยสถานพยาบาล
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ 
 “๒.๖.๗  บานสุพรรณพัฒนา  ตั้งอยูที่อาคารทําการสถานีตาํรวจภูธร เขต ๒ (เดิม)         
      ตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร”ี 

                       ความใน ๒.๖.๗ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๗๑) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
         กร ทัพพะรังสี 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๔๓ ง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒) 



๒๔๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๕๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เร่ือง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ใหเพิ่มความตามบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้เปนยาเสพติดใหโทษ    
ในประเภท ๑ ในบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓๕) พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่อง ระบุชื่อและประเภท
ยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ 
  ขอ ๒   ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา           
เปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
              กร ทัพพะรังสี 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๖๕ ง ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๒) 
 

บัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๕๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เร่ือง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) 

 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข

 
๓๓ 

 
 

๓๔ 
 
 
 
 

๓๕ 
 
 

๓๖ 
 

๓๗ 

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือ เอ็มดีอี 
(N - ethyl  MDA  หรือ  MDE)
 

เอ็น ไฮดรอกซีเอ็มดีเอ หรือ  
เอ็น-โอเอช เอ็มดีเอ  
(N - hydroxy  MDA  หรือ   
N-OH  MDA) 
 

เอสทีพี (STP) หรือ  
ดีโอเอ็ม (DOM) 
 

๒ ซีบี (2CB) 
 

๒ ซีดี (2CD) 

 
๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 

 

(±)-N-Ethyl-∝-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine 
 

(±)-N-[∝-Methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethyl] hydroxylamine 
 
 

 
2-amino-1-(2,5-Dimethoxy-4-
methyl)phenylpropane 
 

4-bromo-2,5 dimethoxyphenethylamine 
 

2,5-dimethoxy-4-methylphenethylamine 

 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๔๓     
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๕๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ๑.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๕๘ ถึงลําดับที่ ๒.๑.๖๒ ในลําดับที่ ๒.๑ 
วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน        
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๒๕) เรื่องจัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๔๒ 
 “๒.๑.๕๘ โรงพยาบาลหลงัสวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 ๒.๑.๕๙   โรงพยาบาลทุงตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 
 ๒.๑.๖๐   โรงพยาบาลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒.๑.๖๑   โรงพยาบาลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 
 ๒.๑.๖๒   โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา” 
  ๒. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๓๒ ในลําดับที่ ๒.๓ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ ขั้นถอน
พิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. 
๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 
 “๒.๓.๓๒  โรงพยาบาลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร” 
  ๓. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๑๓๘ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ
และ ขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
 “๒.๒.๑๓๘  โรงพยาบาลพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร” 
  ๔.  ใหเพิม่เตมิสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๑๑๘ ถึงลําดับที ่๒.๔.๑๒๔ ในลําดับที ่
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้น
เตรียมการ และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 



๒๔๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

จัดตั้ง      สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๒๕ ซ่ึงแกไข      เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
 “๒.๔.๑๑๘ โรงพยาบาลเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒.๔.๑๑๙   โรงพยาบาลบานมวง อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร 
 ๒.๔.๑๒๐   โรงพยาบาลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 ๒.๔.๑๒๑   โรงพยาบาลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
 ๒.๔.๑๒๒  โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 ๒.๔.๑๒๓   โรงพยาบาลคําตากลา อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร 
 ๒.๔.๑๒๔   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน อําเภอสวางแดนดิน                          
         จังหวัดสกลนคร” 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
         กร ทัพพะรังสี 
 รัฐมนตรีวการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๖๗ ง ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๒) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๕๖  (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  

 
[กรรมการคณะนี้พนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๑๐ แลว] 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๕๗ (พ.ศ.๒๕๔๒) 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ    
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ๑. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๘.๑๐ ในลําดับที่ ๒.๘ วาดวยสถานพยาบาลที่
บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษแบบผูปวยนอกและหรือ/ผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ 
๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๔๕     
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวง      สาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยา
เสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐ 
 “๒.๘.๑๐  โรงพยาบาลเสรมิงาม อําเภอเสรมิงาม จังหวัดลาํปาง” 
  ๒.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๖๓ ถึงลําดับที่ ๒.๑.๗๖ ในลําดับที่ ๒.๑ 
วาดวยสถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ      
ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕   
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ 
 “๒.๑.๖๓ โรงพยาบาลลําดวน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร 
 ๒.๑.๖๔   โรงพยาบาลจอมพระ อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 
 ๒.๑.๖๕   โรงพยาบาลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง จังหวัดสรุินทร 
 ๒.๑.๖๖   โรงพยาบาลสนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 
 ๒.๑.๖๗   โรงพยาบาลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร 
 ๒.๑.๖๘   โรงพยาบาลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 
 ๒.๑.๖๙   โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 
 ๒.๑.๗๐   โรงพยาบาลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 ๒.๑.๗๑   โรงพยาบาลวังมวงสัทธรรม อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุร ี
 ๒.๑.๗๒  โรงพยาบาลหนองแซง อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุร ี
 ๒.๑.๗๓  โรงพยาบาลนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
 ๒.๑.๗๔  โรงพยาบาลทรายมลู อําเภอทรายมลู จังหวัดยโสธร 
 ๒.๑.๗๕   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
 ๒.๑.๗๖   โรงพยาบาลเชยีงใหมราม ๒ เลขที่ ๙๙ หมูที่ ๕ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง          
   จังหวัดเชียงใหม” 
  ๓.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๑๓๙ ถึงลําดับที่ ๒.๒.๑๕๑ ในลําดับที่ 
๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ 
และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง      
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไข   
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน  
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ 
 “๒.๒.๑๓๙ โรงพยาบาลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี  จังหวัดสรุินทร 
 ๒.๒.๑๔๐   โรงพยาบาลทาตูม อําเภอทาตมู จังหวัดสุรินทร 
 ๒.๒.๑๔๑   โรงพยาบาลบัวเชด อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรนิทร 
 ๒.๒.๑๔๒   โรงพยาบาลปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
 ๒.๒.๑๔๓   โรงพยาบาลถลาง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
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 ๒.๒.๑๔๔   โรงพยาบาลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี
 ๒.๒.๑๔๕   โรงพยาบาลลาดบัวหลวง อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๒.๑๔๖   โรงพยาบาลแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
 ๒.๒.๑๔๗   โรงพยาบาลเสาไห อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 
 ๒.๒.๑๔๘   โรงพยาบาลบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 
 ๒.๒.๑๔๙   โรงพยาบาลเสริมงาม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
 ๒.๒.๑๕๐   โรงพยาบาลเวียงแกน อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 
 ๒.๒.๑๕๑   โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรยีล เลขที่ ๖๗๐/๑ ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน     
       เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร” 
  ๔. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๓๓ ถึงลําดับที่ ๒.๓.๓๙ ในลําดับที่ ๒.๓ 
วาดวยสถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา   
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล      
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ 
 “๒.๓.๓๓ โรงพยาบาลชุมพลบุรี อําเภอชมุพลบุรี จังหวัดสุรินทร 
 ๒.๓.๓๔   โรงพยาบาลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 
 ๒.๓.๓๕   โรงพยาบาลจตรุพักตรพิมาน อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒.๓.๓๖   โรงพยาบาลทุงสง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๒.๓.๓๗  โรงพยาบาลบางปะหัน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๓.๓๘   บริษัท สถานพยาบาลบานสันติสุข จํากัด เลขที่ ๙๕/๔๖ หมูที่ ๕ แขวงอนุสาวรีย    
       เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 
 ๒.๓.๓๙   คลินิกหมอสมชัย เลขที่ ๓๐๒ ถนนเพชรเกษม ตําบลหวยยอด อําเภอหวยยอด     
     จังหวัดตรัง” 
  ๕. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๑๒๕ ถึงลําดับที่ ๒.๔.๑๔๗ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและ                      
ขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ 
 “๒.๔.๑๒๕ โรงพยาบาลศีขรภูมิ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรนิทร 
 ๒.๔.๑๒๖   โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒.๔.๑๒๗   โรงพยาบาลปทุมรัตน อําเภอปทุมรัตน จังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒.๔.๑๒๘   โรงพยาบาลโพนทราย อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒.๔.๑๒๙   โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒.๔.๑๓๐   โรงพยาบาลหนองวัวซอ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
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 ๒.๔.๑๓๑   โรงพยาบาลปาตอง อําเภอปาตอง จังหวัดภูเก็ต 
 ๒.๔.๑๓๒   โรงพยาบาลเสนา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๔.๑๓๓   โรงพยาบาลบางปะอิน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๔.๑๓๔   โรงพยาบาลบางไทร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๔.๑๓๕   โรงพยาบาลมหาราช อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๔.๑๓๖   โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง อําเภอนครหลวง     
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๔.๑๓๗   โรงพยาบาลอุทยั อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๔.๑๓๘   โรงพยาบาลภาชี อําเภอภาชี จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๔.๑๓๙   โรงพยาบาลบางซาย อําเภอบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๔.๑๔๐   โรงพยาบาลบานแพรก อําเภอบานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๔.๑๔๑   โรงพยาบาลบางบาล อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๔.๑๔๒   โรงพยาบาลทาเรือ อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                          ความใน ๒.๔.๑๔๒ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๗๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.๔.๑๔๓   โรงพยาบาลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 ๒.๔.๑๔๔   โรงพยาบาลหนองโดน อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุร ี
 ๒.๔.๑๔๕   โรงพยาบาลดอนพุด อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุร ี
 ๒.๔.๑๔๖   โรงพยาบาลมหาชนะชัย อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
 ๒.๔.๑๔๗   คลินิกออนนุช ๔๖  เลขที่ ๔๘๗  ซอยออนนุช ๔๖  ถนนสุขุมวิท ๗๗                     
        แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร” 
  ๖. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๖.๘ และลําดับที่ ๒.๖.๙ ในลําดับที่ ๒.๖  
วาดวยสถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขัน้ตดิตาม 
ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
 “๒.๖.๘ โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม (หญิง) เลขที่ ๓๙ หมูที่ ๖ ตําบลบานเกา อําเภอเมือง      
   จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒.๖.๙   โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม (ชาย) เลขที่ ๙๓ หมูที่ ๕ ตําบลทุงคาวัด อําเภอละแม      
    จังหวัดชุมพร” 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  
                กร ทัพพะรังสี 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๖๐ ง  ลงวันที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๔๒) 



๒๔๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๕๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เร่ือง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๓) 

   
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ใหเพิ่มความตามบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้เปนยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๑ ในบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓๕) พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่อง ระบุชื่อและประเภท    
ยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ซ่ึงแกไข 
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๒ 
  ขอ  ๒   ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา        
เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๒ 
      กร ทัพพะรังสี 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๘๐ ง ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๒) 
 
 
 

บัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๕๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เร่ือง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๓) 

 
ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข 

 
๓๘ 

 

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
ไดไฮโดรเอทอรฟน 
(Dihydroetorphine) 

 
๑ 
 

 
7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroxy-
1-methylbutyl]-6,14-endo-
ethanotetrahydrooripavine 
 

 

 
 
 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๔๙     
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๕๙  (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

เร่ือง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) 

 
[ประกาศฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๑๘๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖)] 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๖๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ๑.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๗๗  ถึงลําดับที่ ๒.๑.๘๙  ในลําดับที่ 
๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน       
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 
 “๒.๑.๗๗ โรงพยาบาลโคกสาํโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุร ี
 ๒.๑.๗๘   โรงพยาบาลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุร ี
 ๒.๑.๗๙  โรงพยาบาลแมทา อําเภอแมทา จังหวัดลาํพูน 
 ๒.๑.๘๐   โรงพยาบาลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 
 ๒.๑.๘๑   โรงพยาบาลนาหมื่น อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน 
 ๒.๑.๘๒   โรงพยาบาลสอง อําเภอสอง จงัหวัดแพร 

 ๒.๑.๘๓   โรงพยาบาลลอง อําเภอลอง จงัหวัดแพร 
    ๒.๑.๘๔   โรงพยาบาลเชยีงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
    ๒.๑.๘๕   โรงพยาบาลเวียงแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 
    ๒.๑.๘๖   โรงพยาบาลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชยีงใหม 
    ๒.๑.๘๗   โรงพยาบาลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
   ๒.๑.๘๘   โรงพยาบาลพรหมคีรี อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ๒.๑.๘๙   โรงพยาบาลลืออํานาจ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ” 
  ๒.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๑๕๒ ถึงลําดับที่ ๒.๒.๑๕๙ ในลําดับที่ 
๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  



๒๕๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๗) พ.ศ. ๒๕๔๒  เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล    
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 

 “๒.๒.๑๕๒ โรงพยาบาลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุร ี
    ๒.๒.๑๕๓   โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
 ๒.๒.๑๕๔   โรงพยาบาลทาปลา อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

   ๒.๒.๑๕๕   โรงพยาบาลฟากทา อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ 
   ๒.๒.๑๕๖   โรงพยาบาลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลาํพนู 
   ๒.๒.๑๕๗   โรงพยาบาลปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
   ๒.๒.๑๕๘   โรงพยาบาลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 
   ๒.๒.๑๕๙   โรงพยาบาลศรสียาม เลขที่ ๔๔/๕๐๕ ถนนนวมินทร หมูที่ ๑๐ แขวงคลองกุม      
        เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร” 

  ๓.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๔๐ ถึงลําดับที่ ๒.๓.๕๓ ในลําดับที่ ๒.๓  
วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ  
ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕  
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 
 “๒.๓.๔๐ โรงพยาบาลองครกัษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
   ๒.๓.๔๑   โรงพยาบาลพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี
   ๒.๓.๔๒   โรงพยาบาลบรรพตพิสัย อําเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค 
   ๒.๓.๔๓   โรงพยาบาลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
   ๒.๓.๔๔   โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 
   ๒.๓.๔๕   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดนชัย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร 
   ๒.๓.๔๖   โรงพยาบาลรองกวาง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
   ๒.๓.๔๗  โรงพยาบาลหนองมวงไข อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร 
   ๒.๓.๔๘   โรงพยาบาลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
   ๒.๓.๔๙   โรงพยาบาลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
   ๒.๓.๕๐   โรงพยาบาลแมออน อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 
   ๒.๓.๕๑   โรงพยาบาลแมแตง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
   ๒.๓.๕๒   โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
   ๒.๓.๕๓   โรงพยาบาลทบัสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ” 
  ๔.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๑๔๘ ถึงลําดับที่ ๒.๔.๑๖๖ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก  ขั้น
เตรียมการ และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๕๑     
 

จัดตั้ง       สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๒๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 
 “๒.๔.๑๔๘ โรงพยาบาลผักไห อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ๒.๔.๑๔๙   โรงพยาบาลวังนอย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ๒.๔.๑๕๐   โรงพยาบาลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 

  ๒.๔.๑๕๑   โรงพยาบาลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
  ๒.๔.๑๕๒   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

๒.๔.๑๕๓   โรงพยาบาลเนินสงา อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูม ิ
๒.๔.๑๕๔   โรงพยาบาลกุดบาก อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
๒.๔.๑๕๕   โรงพยาบาลเจริญศิลป อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร 
๒.๔.๑๕๖   โรงพยาบาลโพนนาแกว อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร 
๒.๔.๑๕๗   โรงพยาบาลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 
๒.๔.๑๕๘   โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
๒.๔.๑๕๙   โรงพยาบาลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร 
๒.๔.๑๖๐   โรงพยาบาลเตางอย อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 
๒.๔.๑๖๑   โรงพยาบาลนคิมน้ําอูน อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 
๒.๔.๑๖๒   โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จงัหวัดสตูล 
๒.๔.๑๖๓   โรงพยาบาลทุงหวา อําเภอทุงหวา จังหวัดสตลู 
๒.๔.๑๖๔   โรงพยาบาลทาแพ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล 
๒.๔.๑๖๕   โรงพยาบาลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 
๒.๔.๑๖๖   โรงพยาบาลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล” 

  

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
             กร ทัพพะรังสี 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๐๐ ง ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๖๑  (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 



๒๕๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๖๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ๑. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๙๐ ถึงลําดับที่ ๒.๑.๑๑๐ ในลําดับที่ 
๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ 

  “๒.๑.๙๐ โรงพยาบาลหนองบัว อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 
             ๒.๑.๙๑   โรงพยาบาลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
             ๒.๑.๙๒   โรงพยาบาลสันทราย อําเภอสนัทราย จังหวัดเชียงใหม 
             ๒.๑.๙๓   โรงพยาบาลพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
             ๒.๑.๙๔   โรงพยาบาลคลองลาน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
  ๒.๑.๙๕   โรงพยาบาลไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 
   ๒.๑.๙๖   โรงพยาบาลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
   ๒.๑.๙๗  โรงพยาบาลหวานใหญ อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 
   ๒.๑.๙๘   โรงพยาบาลนคิมคําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร 
   ๒.๑.๙๙   โรงพยาบาลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
  ๒.๑.๑๐๐  โรงพยาบาลยางชุมนอย อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒.๑.๑๐๑  โรงพยาบาลกนัทรลักษณ อําเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒.๑.๑๐๒  โรงพยาบาลวังหิน อําเภอวังหนิ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒.๑.๑๐๓  โรงพยาบาลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 
  ๒.๑.๑๐๔  โรงพยาบาลเมืองสรวง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด 
  ๒.๑.๑๐๕  โรงพยาบาลปลาปาก อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
  ๒.๑.๑๐๖  โรงพยาบาลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
  ๒.๑.๑๐๗  โรงพยาบาลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 
  ๒.๑.๑๐๘  โรงพยาบาลหวยยอด อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 
  ๒.๑.๑๐๙  โรงพยาบาลกนัตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

  ๒.๑.๑๑๐  โรงพยาบาลจฬุาเวช  เลขที่ ๑๕๒๕/๑๓-๑๔  หมูที่ ๔  ถนนเทพารักษ                 
    ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๕๓     
 

  ๒.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๑๖๐ ถึงลําดับที่ ๒.๒.๑๗๑ ในลําดับที่ 
๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน 
ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๐) พ.ศ. ๒๕๔๒  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๔๒ 

 “๒.๒.๑๖๐ โรงพยาบาลบอไร อําเภอบอไร จังหวัดตราด 
  ๒.๒.๑๖๑   โรงพยาบาลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
  ๒.๒.๑๖๒   โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร 
  ๒.๒.๑๖๓   โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 
  ๒.๒.๑๖๔   โรงพยาบาลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
  ๒.๒.๑๖๕   โรงพยาบาลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 
  ๒.๒.๑๖๖   โรงพยาบาลสันปาตอง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
  ๒.๒.๑๖๗   โรงพยาบาลโพธิ์ชัย อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด 
  ๒.๒.๑๖๘   โรงพยาบาลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 
  ๒.๒.๑๖๙   โรงพยาบาลอุทมุพรพสิัย อําเภออุทุมพรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒.๒.๑๗๐   โรงพยาบาลหวยทับทัน อําเภอหวยทับทัน จงัหวัดศรีสะเกษ 

  ๒.๒.๑๗๑   โรงพยาบาลควนขนุน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง” 
  ๓. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๕๔ ถึงลําดับที่ ๒.๓.๘๙ ในลําดับที่ ๒.๓ 
วาดวยสถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา   
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล     
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ 

 “๒.๓.๕๔ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 
   ๒.๓.๕๕   โรงพยาบาลศรมีโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
   ๒.๓.๕๖   โรงพยาบาลเขายอย อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุร ี
   ๒.๓.๕๗  โรงพยาบาลไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 
   ๒.๓.๕๘   โรงพยาบาลกุยบุรี อําเภอกุยบรุี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
   ๒.๓.๕๙   โรงพยาบาลไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 
   ๒.๓.๖๐   โรงพยาบาลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
   ๒.๓.๖๑   โรงพยาบาลเกาเลี้ยว อําเภอเกาเลีย้ว จังหวัดนครสวรรค 
   ๒.๓.๖๒   โรงพยาบาลแมวงก อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค 
  ๒.๓.๖๓   โรงพยาบาลทุงเสลี่ยม อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

  ๒.๓.๖๔   โรงพยาบาลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 
  ๒.๓.๖๕   โรงพยาบาลแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 



๒๕๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

  ๒.๓.๖๖   โรงพยาบาลฝาง อําเภอฝาง จงัหวัดเชียงใหม 
  ๒.๓.๖๗   โรงพยาบาลไชยปราการ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 
  ๒.๓.๖๘   โรงพยาบาลจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

  ๒.๓.๖๙   โรงพยาบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดเชียงใหม 
     ความใน ๒.๓.๖๙ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๖๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๒.๓.๗๐   โรงพยาบาลหนองสูง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
  ๒.๓.๗๑  โรงพยาบาลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
  ๒.๓.๗๒  โรงพยาบาลขุนหาญ อําเภอขนุหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒.๓.๗๓  โรงพยาบาลโซพิสัย อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย 
  ๒.๓.๗๔  โรงพยาบาลศรสีงคราม อําเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 

  ๒.๓.๗๕  โรงพยาบาลนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัดเลย  
  ๒.๓.๗๖   โรงพยาบาลทาลี่ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 
  ๒.๓.๗๗ โรงพยาบาลวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
  ๒.๓.๗๘  โรงพยาบาลลําทับ อําเภอลาํทบั จังหวัดกระบี่ 
  ๒.๓.๗๙  โรงพยาบาลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
  ๒.๓.๘๐   โรงพยาบาลอาวลึก อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ 
  ๒.๓.๘๑  โรงพยาบาลเกาะลันตา อําเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี่ 
  ๒.๓.๘๒   โรงพยาบาลเขาพนม อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
  ๒.๓.๘๓   โรงพยาบาลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
  ๒.๓.๘๔   โรงพยาบาลนาโยง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
  ๒.๓.๘๕   โรงพยาบาลรัษฎา อําเภอรัษฏา จังหวัดตรัง 
  ๒.๓.๘๖   โรงพยาบาลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
  ๒.๓.๘๗  โรงพยาบาลรือเสาะ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
  ๒.๓.๘๘   โรงพยาบาลเจาะไอรอง อําเภอเจาะไอรอง จงัหวัดนราธิวาส 
  ๒.๓.๘๙   สํานักงานแพทยทหาร สาํนักผูบัญชาการทหารสูงสุด เขตบางซื่อ  

      กรุงเทพมหานคร” 
  ๔. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๑๖๗ ถึงลําดับที่ ๒.๔.๒๐๖ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ 
และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง       
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ 
  “๒.๔.๑๖๗ โรงพยาบาลหันคา อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
  ๒.๔.๑๖๘   โรงพยาบาลสรรคบุรี อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
  ๒.๔.๑๖๙   โรงพยาบาลสรรพยา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
  ๒.๔.๑๗๐   โรงพยาบาลมโนรมย อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 
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  ๒.๔.๑๗๑   โรงพยาบาลวัดสิงห อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท 
  ๒.๔.๑๗๒   โรงพยาบาลหนองแค อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
  ๒.๔.๑๗๓   โรงพยาบาลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
  ๒.๔.๑๗๔   โรงพยาบาลโกรกพระ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 
  ๒.๔.๑๗๕   โรงพยาบาลพยุหะคีรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 
  ๒.๔.๑๗๖   โรงพยาบาลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค  
  ๒.๔.๑๗๗  โรงพยาบาลชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 
  ๒.๔.๑๗๘   โรงพยาบาลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 
  ๒.๔.๑๗๙   โรงพยาบาลปางศิลาทอง อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร 
  ๒.๔.๑๘๐   โรงพยาบาลพรานกระตาย อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 
 ๒.๔.๑๘๑   โรงพยาบาลทุงโพธิ์ทะเล อําเภอทุงโพธิ์ทะเล จังหวัดกําแพงเพชร 
 ๒.๔.๑๘๒   โรงพยาบาลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
 ๒.๔.๑๘๓   โรงพยาบาลศรสีัชนาลยั อําเภอศรีสัชนาลัย จงัหวัดสุโขทัย 
 ๒.๔.๑๘๔   โรงพยาบาลบานดานลานหอย อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
 ๒.๔.๑๘๕   โรงพยาบาลน้ําหนาว อําเภอน้าํหนาว จังหวัดเพชรบูรณ  
 ๒.๔.๑๘๖   โรงพยาบาลสะเมิง อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
 ๒.๔.๑๘๗   โรงพยาบาลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
 ๒.๔.๑๘๘   โรงพยาบาลไทยเจริญ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 
 ๒.๔.๑๘๙   โรงพยาบาลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 
 ๒.๔.๑๙๐   โรงพยาบาลคอวัง อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร 
 ๒.๔.๑๙๑   โรงพยาบาลคําเขื่อนแกว อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
 ๒.๔.๑๙๒   โรงพยาบาลศรสีมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒.๔.๑๙๓   โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดรอยเอ็ด 
 ๒.๔.๑๙๔   โรงพยาบาลพนมไพร อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒.๔.๑๙๕   โรงพยาบาลราษีไศล อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๒.๔.๑๙๖   โรงพยาบาลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
 ๒.๔.๑๙๗   โรงพยาบาลภูกระดึง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
 ๒.๔.๑๙๘   โรงพยาบาลปากพะยูน อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 ๒.๔.๑๙๙   โรงพยาบาลวังวิเศษ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
 ๒.๔.๒๐๐   โรงพยาบาลสิเกา อําเภอสเิกา จังหวัดตรัง 
 ๒.๔.๒๐๑   โรงพยาบาลยานตาขาว อําเภอยานตาขาว จงัหวัดตรัง 
 ๒.๔.๒๐๒   โรงพยาบาลสุคิริน อําเภอสุคิรนิ จังหวัดนราธวิาส 
 ๒.๔.๒๐๓   โรงพยาบาลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 ๒.๔.๒๐๔   โรงพยาบาลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 ๒.๔.๒๐๕   โรงพยาบาลศรสีาคร อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
 ๒.๔.๒๐๖   โรงพยาบาลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส” 



๒๕๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

 ๕.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๖.๑๐ และลําดับที่ ๒.๖.๑๑ ในลําดับที่ 
๒.๖ วาดวยสถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและ     
ขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 
 “๒.๖.๑๐  ศูนยแสงเทียนสองทาง วัดไพศาลพัฒนา  หมูที่ ๑  ตําบลไพศาล                        
       อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมัย 
 ๒.๖.๑๑  ศูนยพระเทพสวุรรณมุนี บานหวยกวางโจน หมูที่ ๔ ตําบลยางน้ํากลัดใต        
      อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุร”ี 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
    
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
               กร ทัพพะรังสี 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๑๖ ง ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓) 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๖๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ๑. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๓.๖๙ ในลําดับที่ ๒.๓ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบัน
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ 
และขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไข    
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๓ 
 “๒.๓.๖๙  โรงพยาบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดเชียงใหม” 
  ๒. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๔.๔๖ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบัน 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๕๗     
 

ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๗ 
 “๒.๔.๔๖ โรงพยาบาลกรงุเทพ เลขที่ ๒ ซอยศูนยวิจัย ๗ ถนนเพชรบรุีตัดใหม                    
   เขตบางกะป(ปจจุบันคือเขตหวยขวาง) กรุงเทพมหานคร” 
  ๓. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๑๑๑ ถึงลําดับที่ ๒.๑.๑๑๘ ในลําดับที่ 
๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน   
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๓ 

 “๒.๑.๑๑๑ โรงพยาบาลกงไกรลาศ อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
  ๒.๑.๑๑๒   โรงพยาบาลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 
   ๒.๑.๑๑๓   โรงพยาบาลนาแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
   ๒.๑.๑๑๔   โรงพยาบาลนายูง อําเภอนายงู จังหวัดอุดรธานี 
   ๒.๑.๑๑๕   โรงพยาบาลตระการพืชผล อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธาน ี
   ๒.๑.๑๑๖   โรงพยาบาลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
   ๒.๑.๑๑๗   โรงพยาบาลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

   ๒.๑.๑๑๘   โรงพยาบาลยันฮี เลขที่ ๔๕๔ ถนนจรัลสนิทวงศ เขตบางพลดั            
        กรุงเทพมหานคร” 
  ๔.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๑๗๒ ถึงลําดับที่ ๒.๒.๑๗๗ ในลําดับที่ 
๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล     
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๓ 
 “๒.๒.๑๗๒  โรงพยาบาลศุกรศิริศรีสวัสด์ิ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒.๒.๑๗๓  โรงพยาบาลศรเีทพ อําเภอศรเีทพ จังหวัดเพชรบูรณ 
 ๒.๒.๑๗๔   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 
 ๒.๒.๑๗๕   โรงพยาบาลเมอืงจันทร อําเภอเมืองจันทร จงัหวัดศรีสะเกษ 
 ๒.๒.๑๗๖   โรงพยาบาลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 ๒.๒.๑๗๗  โรงพยาบาลโพนสวรรค อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม” 
  ๕. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๙๐ ถึงลําดับที่ ๒.๓.๑๐๙ ในลําดับที่ 
๒.๓ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก                 



๒๕๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๓ 
 “๒.๓.๙๐  โรงพยาบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
 ๒.๓.๙๑    โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 
 ๒.๓.๙๒    โรงพยาบาลทามวง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒.๓.๙๓    โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒.๓.๙๔    โรงพยาบาลสงัขละบุรี อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒.๓.๙๕    โรงพยาบาลทายาง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุร ี
 ๒.๓.๙๖    โรงพยาบาลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ๒.๓.๙๗   โรงพยาบาลสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 ๒.๓.๙๘    โรงพยาบาลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณโุลก 
 ๒.๓.๙๙    โรงพยาบาลสองแคว อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
 ๒.๓.๑๐๐  โรงพยาบาลบานแพง อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม 
 ๒.๓.๑๐๑  โรงพยาบาลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
 ๒.๓.๑๐๒  โรงพยาบาลเรณูนคร อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
 ๒.๓.๑๐๓  โรงพยาบาลไชยวาน อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
 ๒.๓.๑๐๔  โรงพยาบาลเขื่องใน อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ๒.๓.๑๐๕  โรงพยาบาลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๒.๓.๑๐๖  โรงพยาบาลวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ๒.๓.๑๐๗ โรงพยาบาลคลองทอม อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
 ๒.๓.๑๐๘  โรงพยาบาลจะนะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 ๒.๓.๑๐๙  โรงพยาบาลทาตะโก อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค” 
  ๖. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๒๐๗ ถึงลําดับที่ ๒.๔.๒๒๗ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ 
และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง       
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไข   
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน    
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๓ 
 “๒.๔.๒๐๗ โรงพยาบาลปาโมก อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 
 ๒.๔.๒๐๘   โรงพยาบาลสามโก อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง 
 ๒.๔.๒๐๙   โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 
 ๒.๔.๒๑๐   โรงพยาบาลมาบตาพุด อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
 ๒.๔.๒๑๑   โรงพยาบาลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 
 ๒.๔.๒๑๒   โรงพยาบาลเชยีงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๕๙     
 

 ๒.๔.๒๑๓   โรงพยาบาลภหูลวง อําเภอภหูลวง จังหวัดเลย 
 ๒.๔.๒๑๔   โรงพยาบาลผาขาว อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 
 ๒.๔.๒๑๕   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 ๒.๔.๒๑๖   โรงพยาบาลน้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๒.๔.๒๑๗   โรงพยาบาลสิรนิธร อําเภอสิรนิธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ๒.๔.๒๑๘   โรงพยาบาลตาลสุม อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ๒.๔.๒๑๙   โรงพยาบาลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธาน ี
 ๒.๔.๒๒๐   โรงพยาบาลสิงหนคร อําเภอสงิหนคร จังหวัดสงขลา  
 ๒.๔.๒๒๑   โรงพยาบาลสะบายอย  อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
 ๒.๔.๒๒๒   โรงพยาบาลควนเนียง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 ๒.๔.๒๒๓   โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี อําเภอนาทวี                    
        จังหวัดสงขลา 
 ๒.๔.๒๒๔   โรงพยาบาลสทงิพระ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 ๒.๔.๒๒๕   โรงพยาบาลรัตภูมิ อําเภอรัตภมูิ จังหวัดสงขลา 
 ๒.๔.๒๒๖   โรงพยาบาลสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 ๒.๔.๒๒๗  คลินิกหมอไพฑูรย เลขที่ ๖๖/๓๕ ซอยพิชยนันท ถนนติวานนท                     
        จังหวัดนนทบุรี” 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
       กร ทัพพะรังสี 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๘๖ ง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๖๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เร่ือง ระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา 
และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ (๘) และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ         
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติดใหโทษกําหนดระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและวินัยสําหรับสถานพยาบาลไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เรื่อง ระเบียบขอบังคับ
เพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล 
  ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

  ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
  “สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 
  “คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาลซึ่งแตงต้ังโดย    
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
  “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการหรือหัวหนาสถานพยาบาลของหนวยราชการหรอืผูที่
ไดรับอนุญาตเปนผูดําเนินการของสถานพยาบาลของเอกชน 
  “เจาหนาที่” หมายความถึง ขาราชการหรือลูกจางของสถานพยาบาล ซ่ึงผูอํานวยการมอบหมาย
ใหปฏิบัติการตามประกาศนี้ 
  “นายทะเบียน” หมายความวา เจาหนาที่ซ่ึงผูอํานวยการมอบหมายใหรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติผูเขารับการบาํบัดรักษา 
  “ผูเขารับการบําบัดรักษา” หมายความวา ผูเสพยาเสพติดใหโทษซึ่งไดสมัครขอเขารับการ
บําบัดรักษาในสถานพยาบาลกอนความผิดจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่ 
 

หมวด ๒ 
อํานาจหนาที่ของอธิบดี 

 

  ขอ ๔  อธิบดีมอํีานาจหนาที ่
 (๑) รับเรื่องรองเรียน ตรวจสอบขอเท็จจริง เรียกใหผูอํานวยการมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือให   
ขอมูลเก่ียวกับการบําบัดรักษาผูเขารับการบําบัดรักษา 

(๒)  มอบหมายใหบคุคลหรือคณะบุคคลตรวจสอบขอเท็จจริงเบือ้งตน   ในกรณีที่มีผูกลาวหา     
หรือปรากฏขอมูลวาสถานพยาบาลฝาฝนระเบียบวินัยขอบังคับตามประกาศนี้ 
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(๓)  กําหนดมาตรการเพิ่มเติม  เก่ียวกับการบําบดัรักษาผูเขารับการบําบัดรักษาไดเทาที่ไมขัด
ตอประกาศนี้ 

 (๔)    แนะนํา  ตักเตือนสถานพยาบาลหรือแพทยผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการบําบัดรักษาผูเขารับ
การบําบัดรักษา 

(๕) มีคําสั่งใหดําเนินการ     หรือหามดาํเนินการอยางหน่ึงอยางใดแกสถานพยาบาลเปนการ     
ชั่วคราวในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเรงดวน   เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสยีหาย     แลวรายงานให  
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษทราบโดยดวน 

 (๖)    แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในกิจการเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
 (๗)   ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษมอบหมาย 

  
หมวด ๓ 

อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ 
 

  ขอ ๕ ผูอํานวยการมีอํานาจหนาที ่
 (๑)   เพื่อปฏิบัติการตามประกาศนี้  ผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีมีอํานาจวาง
ระเบียบปฏิบัตแิละขอบังคับสําหรับสถานพยาบาลโดยไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้ 
 (๒)   ผูอํานวยการเปนหัวหนาควบคุมการบําบัดรักษาทุกขั้นตอน ตลอดจนรับผิดชอบดําเนิน 
กิจการทั่วไปของสถานพยาบาล และมีอํานาจมอบหมายเจาหนาที่อ่ืน ๆ เพื่อปฏิบัติการตามประกาศนี้ 
 (๓)   ในระหวางรับการบําบัดรักษา เมื่อปรากฏวาผูเขารับการบําบดัรักษาฝาฝนประกาศนี้ หรือ
ระเบียบปฏิบัตหิรือขอบังคับสําหรับสถานพยาบาลตาม (๑) ใหผูอํานวยการมีอํานาจปฏิบตัิตอผูฝาฝน ดังตอไปนี้ 
   (ก)  วากลาวตักเตือน 
   (ข)  ตัดสิทธิบางประการ 
   (ค)  แยกการบําบัดรักษา 
   (ง)  ไมออกหนังสือรับรองตามมาตรา ๙๔ 
 (๔)   ใหผูอํานวยการมีหนาทีร่ายงานอธิบดีเรื่องการรับผูเขารับการบําบัดรักษา และสถิติขอมูล
ตาง ๆ ของการบําบัดรักษา หรือรายงานอืน่ตามที่อธิบดกํีาหนด 
 

หมวด ๔ 
หนาที่ของผูเขารับการบําบัดรักษา 

 
  ขอ ๖  ผูเขารับการบําบัดรักษามีหนาที ่
 (๑)  ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและวินัยสําหรบัสถานพยาบาล 
และระเบียบปฏิบัติหรือขอบังคับของสถานพยาบาลซึ่งออกตามประกาศนี้ 
 (๒)  ตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําสัง่ของเจาหนาที ่ซ่ึงปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 (๓)  ตองใหประวัติความเปนจริงเพื่อทําทะเบยีนประวัติ  และยนิยอมใหเจาหนาที่ปฏิบัติการ
เพื่อประโยชนในการบําบัดรักษา  เชน  ตรวจคนรางกาย  ถายรูป  ตรวจรางกายและสภาพจิต 
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หมวด ๕ 
การบําบัดรักษาและการรับรอง 

 
สวนที่ ๑ 

การบําบัดรักษา 
 

 ขอ ๗  การบําบัดรักษาผูเขารบัการบําบัดรักษา แบงเปน ๔ ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
(๑)  การเตรียมการ 
(๒)  การถอนพิษยา 
(๓)  การฟนฟูสมรรถภาพ 
(๔)  การติดตาม 

  มาตรฐานขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทีแ่นบทายประกาศนี้ 
  ในกรณีที่สถานพยาบาลมีวิธีการบําบัดรักษาแตกตางจากที่ กําหนดไวในวรรคแรก ให               
สถานพยาบาลยื่นรายละเอียดของวิธีการบําบัดรักษาตอกรมการแพทย และใหอธิบดีพิจารณาอนุญาตโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
 

สวนที่ ๒ 
การเตรียมการ 

 

  ขอ ๘ การเตรยีมการ ใหกระทําใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน ดังตอไปนี้ 
 (๑)  สัมภาษณสอบประวัติ 
 (๒)  ตรวจรางกายและสภาพจิต 
 (๓)  ตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 (๔)  วิเคราะหและวินิจฉัยปญหา 
 (๕)  ใหคําแนะนําแกครอบครัว 
 (๖)  ชักจูงแนะนําใหตั้งใจเขารับการบําบัดรักษา 
 (๗)  อธิบายวิธีการและขั้นตอนการบําบัดรักษา 
  ขอ ๙ ใหผูอํานวยการ ผูรักษาข้ันเตรียมการ หรือผูรักษาข้ันถอนพิษยา แลวแตกรณี กําหนดให 
ผูเขารับการบาํบัดรักษาซ่ึงไดรับการเตรยีมการแลวตามขอ ๘ รับการบาํบดัรักษาข้ันถอนพิษยาในแบบผูปวยนอก
หรือผูปวยใน 

 

สวนที่ ๓ 
การถอนพิษยา 

 

 ขอ ๑๐ การถอนพิษยาตามเกณฑมาตรฐานแนบทายประกาศนี้ ตองเปนไปตามรายละเอียดของ
วิธีการที่ไดยื่นไวตอกรมการแพทย ซ่ึงอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการไดใหการรับรองแลว 
  ขอ ๑๑ การถอนพิษยา ใหกระทําใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน หากสถานพยาบาลใดประสงคจะ
ทําการถอนพิษยาเกิน ๔๕ วัน ใหยื่นโครงการ เหตุผลความจําเปน วิธีการบําบัดรักษาตออธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา 
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  ขอ ๑๒ ใหผูอํานวยการหรือผูรักษาข้ันถอนพิษยา กําหนดใหผูเขารับการบําบัดรักษาที่ไดรับการ
ถอนพิษยาแลว ไปรับการฟนฟูสมรรถภาพในแบบผูปวยนอกหรือผูปวยใน 
 

สวนที่ ๔ 
การฟนฟูสมรรถภาพ 

 

  ขอ ๑๓  การฟนฟูสมรรถภาพใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  ๑๘๐  วัน  วิธีการฟนฟ ู     
สมรรถภาพมีดงัตอไปนี้ 
 (๑)  จิตบําบัดและการแนะแนวเปนรายบุคคลหรอืรายกลุม 
 (๒)  กิจกรรมบําบัดและอาชีวบําบดั 
 (๓)  การอบรมทางใจ ทางศีลธรรม ทางศาสนา 
 (๔)  นันทนาการ 
 (๕)  การฝกอุปนิสัยและวินัย 
 (๖)  กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ไดยื่นไวตอกรมการแพทย   ซ่ึงอธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการไดใหการรับรองแลว 
  ขอ ๑๔ ใหผูอํานวยการหรือผูรักษาข้ันฟนฟูสมรรถภาพกําหนดวิธีการและขั้นตอนตางๆที่จะใช
ในการฟนฟูสมรรถภาพของผูเขารับการบําบัดรักษา รวมทั้งกําหนดหรือขยายระยะเวลาในการฟนฟูสมรรถภาพ
ดวย 
 

สวนที่ ๕ 
การติดตาม 

 

  ขอ ๑๕  เมื่อผูเขารับการบําบัดรักษาไดรับการฟนฟูสมรรถภาพตามขอ ๑๓ แลว ใหผูนั้นไดรับ
การติดตามมีกําหนดเวลา ๑ ป 
  การติดตามใหกระทําดังตอไปนี้ 
 (๑)  ใหผูเขารับการบําบัดรักษาที่รักษาดังกลาวแลวรายงานตัว ณ สถานที่และตามระยะเวลา    
ที่กําหนด 
 (๒)  ใหผู อํานวยการหรือเจาหนาที่ ผู ไดรับมอบหมายติดตามหรือติดตอผู เขารับการ
บําบัดรักษาดังกลาวเปนระยะ ๆ ตามกําหนด เพื่อ 
 (ก)  สัมภาษณหรือสอบขอมูล 
 (ข)  ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา 
 (ค)  เสรมิกําลังใจ แนะแนว 
 (ง)  ติดตามผล 
 (จ) ปองกันการติดยาเสพติดใหโทษซ้ําอีก 
 

สวนที่ ๖ 
การรับรองการบําบัดรักษา 

 



๒๖๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

  ขอ ๑๖ เมื่อผูเขารับการบําบัดรักษาไดรับการบําบัดรักษาครบถวนตามขั้นตอน ตามขอ ๗ แลว   
ใหผูรักษาข้ันติดตามรายงานผานนายทะเบียนใหผูอํานวยการทราบ  และใหผูอํานวยการซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกหนังสือรับรองตามแบบ
หนังสือทายประกาศนี้ใหแกผูเขารับการบําบัดรักษาดังกลาว 
 

หมวด ๖ 
การควบคุมสถานพยาบาล 

 

สวนที่ ๑ 
วินัยสําหรับสถานพยาบาล 

 

  ขอ ๑๗ หามมิใหสถานพยาบาลกระทําการโฆษณาหรือยอมใหผูอ่ืนโฆษณา หรือใชขอความที่
แสดงใหผู อ่ืนเขาใจวาเปนสถานพยาบาลที่มีความรูความชํานาญในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ 
นอกเหนือไปจากขอความตามที่ปรากฏในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ขอ ๑๘  หามมิใหสถานพยาบาลกระทําการรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษนอกเหนือไปจากแนวทาง
และวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือวิธีการที่สถานพยาบาลไดยื่นไวตอกรมการแพทยซ่ึง
ไดรับการอนุญาตจากอธิบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษแลว 
  ขอ ๑๙ ใหสถานพยาบาลใหความรวมมือตอบุคคลหรือคณะบุคคลที่อธิบดีมอบหมาย ในการ
ตราจสอบเบื้องตนใหไดขอเท็จจริงเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรรมการพิจารณาตอไป 
 

สวนที่ ๒ 
การลงโทษ 

 

  ขอ ๒๐ สถานพยาบาลทีท่ําการฝาฝนระเบียบขอบังคับและวินัยสําหรับสถานพยาบาลอาจไดรับ
การลงโทษดังนี ้
 (๑)   ตักเตือน 
 (๒)   สั่งพักใชใบอนญุาตจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๒  ตามมาตรา  ๕๒   แหง          
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๓)   เพิกถอนจากการเปนสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ขอ ๒๑  สถานพยาบาลที่ถูกสัง่เพิกถอนจากการเปนสถานพยาบาลตามขอ ๒๐ (๓)                
ใหสถานพยาบาลดังกลาวสงตอผูเขารับการบาํบัดรักษาใหสถานพยาบาลอืน่ตอไปโดยเร็ว 
 

สวนที่ ๓ 
การอุทธรณ 

 

  ขอ ๒๒ สถานพยาบาลมีสิทธิ์อุทธรณตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษภายในสิบหาวัน นับแตวันไดรับแจงการพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอน



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๖๕     
 

จากการเปนสถานพยาบาล การยื่นอุทธรณไมเปนการทุเลาการสั่งพักใชใบอนุญาต หรือการเพิกถอนจากการเปน
สถานพยาบาล 
  ขอ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษพิจารณาเห็นวาขออุทธรณนั้นฟงขึ้น ก็ให
เสนอผูอนุญาตสั่งเพิกถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตนั้น กรณีที่ประกาศเพิกถอนจากการเปนสถานพยาบาลไปแลว 
หากสถานพยาบาลนั้นประสงคจะอุทธรณและขอดําเนินการตอไปใหยื่นคํารองขอดําเนินการพรอมกับคําอุทธรณ
คําสั่ง เมื่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษเห็นวาขออุทธรณฟงขึ้นก็อาจพิจารณาอนุญาตใหจัดตั้งเปน
สถานพยาบาลตอไป คําสั่งของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษใหเปนที่สุด 

 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
          กร ทัพพะรังสี 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๓) 
 
 

 
 

 

ความหมายของยาเสพติดใหโทษ 
  ยาเสพติดใหโทษ หมายความวา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะ
โดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน 
ตองเพ่ิมขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพทั้งรางกายและจิตใจ       
อยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือ 
ใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ และสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติด     
ใหโทษดวย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู 
 

ประเภทของยาเสพติดใหโทษ 
  ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แบงออกเปน ๕ ประเภท คือ 

(๑) ประเภท ๑   ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน (Heroin)  
                     แอมเฟตามีน (Amphetamine) 
(๒) ประเภท ๒  ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine)                       
  โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal opium) 
(๓) ประเภท ๓  ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติดใหโทษใน 
       ประเภท ๒ ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนดใน 
       ราชกิจจานุเบกษา 
(๔) ประเภท ๔  สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒  เชน 
       อาเซติกแอนไฮไดรด (Acetic anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl chloride) 

เกณฑมาตรฐานในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ 



๒๖๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

 (๕) ประเภท ๕  ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔  เชน กัญชา  
  พืชกระทอม 
การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ 
  ผูติดยาเสพติดใหโทษ หมายถึง ผูเสพยาเสพติดเปนประจําติดตอกันจนตกอยูในสภาพที่       
จําเปนตองพึ่งยาเสพติดใหโทษนั้น  โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ 
  การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ หมายถึง การตรวจ การวินิจฉัย การถอนพิษยา ตลอดจน
การฟนฟูสมรรถภาพ และการประเมินผลการบําบัดรักษาทั้งทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงแบงออกเปน ๔ ขั้นตอน คือ 

 ๑. ขั้นเตรียมการ 
 ๒. ขั้นถอนพิษยา 
 ๓. ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ 
 ๔. ขั้นติดตาม 
 

๑. ขั้นเตรียมการ 
 ๑.๑  วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการบําบัดรักษาไดเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอมในการรับการ
บําบัดรักษาตามวิธีการและขั้นตอนที่สถานพยาบาลกําหนด 
 ๑.๒   ระยะเวลา  พิจารณาตามความพรอมของผูเขารับการบําบัดรักษา แตไมเกิน ๗ วัน 
 ๑.๓   หลักการ  การดําเนินการในขัน้ตอนนี้เปนการปูทางใหผูเสพติดบรรลุความสําเร็จในการ
เลิกยาเสพติด โดยมุงหวังใหผูเสพติดมีความพรอมดังนี้ 
  ๑.๓.๑  มีความตั้งใจจรงิที่จะรับการรักษา 
  ๑.๓.๒  ไดเรียนรูและเขาใจวิธีการรักษาตลอดจนการปฏิบัติตัวในระหวางรับการรกัษา 
  ๑.๓.๓  มีความเขาใจและยอมรับสภาพความจริงของปญหาที่เปนอยูและคิดที่จะแกไข
อยางจริงจัง 
 ๑.๔  กิจกรรม การบาํบัดรักษาในขัน้ตอนนี้ประกอบดวย 
  ๑.๔.๑  สัมภาษณสอบประวัติ โดยการศึกษาประวัติ ขอมูลตางๆ ตลอดจนภูมิหลัง     
ทั้งจากตัวผูขอรับการรักษาและจากครอบครัว ญาติ หรือผูใกลชิด 
  ๑.๔.๒  ตรวจรางกายและสภาพจิตเปนการตรวจวินิจฉัยสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพ
วามีความผิดปกติหรือมีโรคแทรกซอนอะไร เพื่อใหเขาใจบคุคลโดยละเอียด 
  ๑.๔.๓  ตรวจทางหองปฏิบัติการ  เชน การตรวจปสสาวะหาสารเสพติด 
  ๑.๔.๔  วิเคราะหและวินิจฉัยปญหา  จากขอมูลที่ไดรวบรวมไวนํามาวิเคราะห  และ
วินิจฉัยปญหาเพื่อวางแผนการบําบัดรักษา และใหคําแนะนําแกผูเสพติดและญาติตอไป 
  ๑.๔.๕  ใหคําแนะนําแกครอบครัว เปนการเตรียมครอบครัวใหพรอมที่จะสนับสนนุและ
เปนกําลังใจใหบําบัดรักษาจนหายขาด 
  ๑.๔.๖  ชักจูง แนะนําใหตั้งใจรับการบําบัดรักษา โดยการจูงใจใหเขาใจถึงความสําคัญ
และความจําเปนที่จะตองรับการรักษาจนครบตามกําหนด กระตุนใหผูเขารับการบําบัดรักษายอมรับปญหาและ   
มีความคิดในการวางแผนแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผลการรักษา 
  ๑.๔.๗  อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการบําบัดรักษา  เปนการอธิบายใหผู เขารับการ
บําบัดรักษาทราบขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนกฎระเบียบและการปฏิบัติตัวในการบําบัดรักษา รวมทั้งอธิบายการ     



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๖๗     
 

เปลี่ยนแปลงของรางกายที่อาจทําใหไมมีความสบายขณะรับการรักษา เพื่อใหผูเขารับการบําบัดรักษายอมรับและ
คลายความวิตกกังวล 
๒. ขั้นถอนพิษยา 
 ๒.๑  วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการบําบัดรักษาไดรับการบําบัดอาการทางกายที่เกิดจากการ
ใชยาเสพติด (Physical Dependence) หรือที่เรียกวาอาการถอนยา (Withdrawal Symptoms) ทําใหความตองการ
ยาเสพติดลดลงและหมดไปในที่สุด 
 ๒.๒  ระยะเวลา พิจารณาตามอาการและประวัติการใชยาเสพติดของแตละบุคคล แตไมเกิน 
๔๕ วัน (การบําบัดรักษาที่ใชเวลานานกวา ๔๕ วัน ตองยื่นขออนุญาตตอกรมการแพทย) 
 ๒.๓  หลักการ การบําบัดรักษาในขั้นนี้เพื่อชวยระงับความตองการยาและบําบัดอาการขาดยา 
ตลอดจนบําบัดโรคแทรกซอนตางๆโดยการใชวิธีการประกอบโรคศิลปะทั้งแผนปจจุบันและแผนโบราณซึ่ง
สามารถกระทําไดหลายแบบ เชน 
  ๒.๓.๑  การหักดิบ (Cold Turkey) คือ การใหผูเขารับการบําบัดรักษาหยุดการเสพ
ทันทีทันใดแลวดูแลใหความชวยเหลืออยางใกลชิด เชน ใหอาหาร น้ํา ดูแลใหพักผอนอยางเต็มที่และคอยให
กําลังใจ  ผูเขารับการบําบัดรักษาที่มีกําลังใจดีจะสามารถทนตอการรักษาโดยวิธีนี้ได 
  ๒.๓.๒  การทดแทนดวยยาชนิดอื่นเพือ่ระงับอาการอยากยา (craving) ไดแก 
  ๑) การใหยาตามอาการ (Symptomatic Treatment) เชน ยากลอมประสาท 
(Tranquilizer Substitute) ทั้งชนิดออกฤทธิ์แรงและออกฤทธิ์ออน (Major & Minor Tranquilizer) เพื่อระงับ
อาการกระวนกระวายทางจิต 
  ๒) การใหยาทดแทน เชน การใหยาเมทาโดน (Methadone Substitute) ซ่ึง    
ใชทดแทนยาเสพติดในกลุมเฮโรอีนหรือมอรฟน เปนวิธีการที่ใหผูรับการรักษาหยุดยาเสพติดไดทันทีโดยการให    
เมทาโดนทดแทน เชน การใหเมทาโดนขนาด ๑ มิลลิกรัม ตอเฮโรอีนที่ผูเสพติดเคยใช ๑-๔ มิลลิกรัม (ขนาด    
ที่ใชทั่วๆ ไปของคนไทยประมาณ ๖๐-๘๐ มิลลิกรัม) แลวคอย ๆ ลดลงจนไมตองใหอีกเลย 
  ๓)  ยาอื่นๆ ที่สามารถระงับอาการอยากยา (craving) เชน Clonidine Opioid 
agonists เปนตน  
 ๒.๓.๓  วิธีการอ่ืน ๆ เชน การฝงเข็ม (Acupuncture) การใชสมุนไพร 
 
๓. ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ 
 ๓.๑  วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการบําบัดรักษาไดปรับสภาพรางกายและจิตใจ พรอมทั้ง
ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและพฤติกรรมใหมีความเขมแข็งไมคิดกลับไปใชยาเสพติดอีก 
 ๓.๒  ระยะเวลา พิจารณาตามความเหมาะสมแตไมเกิน ๑๘๐ วัน (สามารถขออนุญาตตอ
กรมการแพทยเพื่อขอขยายเวลาไดครั้งละไมเกิน ๖ เดือน รวมแลวไมเกิน ๓ ป) 
 ๓.๓  หลักการ เนื่องจากยาเสพติดทุกชนิดจะออกฤทธิ์ตอสมองสวนกลางโดยตรง ทําใหมีการ
ติดยาของจิตใจ (Psychological dependence) เปนสวนใหญ ดังนั้นจึงทําใหผูติดยาที่ไดรับการรักษาข้ันถอนพิษยา
แลวหวนกลับไปใชยาเสพติดอีก เพราะไมสามารถลืมความสบายใจอันเกิดจากการใชยาเสพติดได   ในขั้นตอนนี้
จึงมุงเนนใหผูเขารับการบําบัดรักษามีจิตใจมั่นคง เข็มแข็ง แตในทางปฏิบัติเปนไปไดยากเพราะตองอาศัยความ
รวมมือทั้งของผูเขารับการบําบัดรักษา ครอบครัวและสิ่งแวดลอม  วิธีการฟนฟูสมรรถภาพมีดังนี้ 



๒๖๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

 
 
  ๓.๓.๑   จิตบําบัดและการแนะแนวเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ไดแก 
   ๑)  การทําจิตบําบัดเฉพาะตัว (Individual Psychotherapy) เพื่อใหผูเขารับการ
บําบัดรักษาไดระบายออกถึงความคับแคน และปญหาที่เขาประสบอยู ชวยสนับสนุนสงเสริมใหรับรูวาการกระทํา
อะไรถูกอะไรผิด และชี้ใหเห็นขอบกพรอง 
   ๒) การทําจิตบําบัดกลุม (Group Psychotherapy) การจัดกลุมผูเขารับ       
การบําบัดรักษาเพื่อทําจิตบําบัดแตละครั้งไมควรเกินกลุมละ ๑๕ คน โดยใหแตละคนกลาวถึงปญหาที่ตนมี      
ใหสมาชิกฟง  ใหทุกคนชวยเหลือใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน โดยมีผูบําบัดทําหนาที่เปนผูนํากลุม 
   ๓) การทําจิตบําบัดครอบครัว (Family Psychotherapy) ใหครอบครัวเขา
มารวมถกเถียงกันเพื่อไดเห็นวาอะไรเปนปญหา และครอบครัวจะชวยกันแกไขอยางไร โดยใหครอบครัวยอมรับ
สภาพของผูเขารับการบําบัดรักษา 
  ๓.๓.๒   กิจกรรมบําบัดและอาชีวบําบัด    เปนการชวยใหผูเขารับการบําบัดรักษาไมอยู
วาง มีสมาธิ ไมฟุงซาน ไดออกกําลังกายหรือมีความเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั้นๆ อีกทั้งยังเปนการสรางนิสัยใหมี
งานที่สมัครใจทํา เชน การทําการเกษตร ชางไฟฟา วาดภาพ ฯลฯ 
  ๓.๓.๓  การอบรมทางใจ ทางศีลธรรม ทางศาสนา เพื่อชวยบําบัดจิตใจและความ
ประพฤติของผูปวย การทํากิจกรรม เชน การอบรมศีลธรรมจรรยาโดยพระภิกษุสงฆ อนุศาสนาจารย การฝกสมาธิ 
การสวดมนตไหวพระ รวมถึงการสงเสริมใหออกบวช 
 ๓.๓.๔  นันทนาการ เปนการจัดกิจกรรมบันเทิงเพื่อชวยผอนคลายความตึงเครียด เชน 
กีฬา ดนตรี การละเลนตางๆการจัดงานรื่นเริง การชมภาพยนตร รายการโทรทัศน ฟงรายการวิทยุ อานหนังสือ 
ฯลฯ  
 ๓.๓.๕  การฝกอุปนิสัยและวินัย เพื่อสรางวินัยและนิสัยความเปนระเบียบเรียบรอย การ
ตรงตอเวลา มีมารยาท การอยูในสังคมสวนรวม โดยการกําหนดภารกิจประจําวัน การควบคุมความประพฤติ เชน 
การลงโทษเมื่อทําความผิดและใหรางวัลเมื่อกระทําความดี ฯลฯ 
 
๔. ขั้นติดตาม 
 ๔.๑  วัตถุประสงค เมื่อติดตามดูแลผูที่ผานการบําบัดรักษาข้ันฟนฟูสมรรถภาพตามกําหนด
เรียบรอยแลว ใหสามารถเลิกใชยาเสพติดไดตลอดไป 
 ๔.๒  ระยะเวลา อยางนอย ๑ ป หรือจนกวาจะมั่นใจไดวาผูเขารับการบําบัดรักษาไมกลับไปใช
ยาเสพติดอีกตอไป 
 ๔.๓  หลักการ การรักษาข้ันตอนติดตามนี้ มีความสําคัญที่จะชวยใหผลของการเลิกยาเสพติด
คงอยู และปองกันการกลับไปเสพติดใหม ผูทําการบําบัดในขั้นนี้เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงคอยชวยเหลือแนะนํา   
เสริมสรางและเปนกําลังใจใหผูผานการบําบัดรักษาและครอบครัว โดยมีวิธีการติดตามดังนี้ 
  ๔.๓.๑  การติดตามทางตรง โดยผูบําบัดพบกับผูเลิกยาเสพติดหรือผูเก่ียวของดวย
ตนเอง โดยมีวิธีการตาง ๆ คือ 
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   ๑) การเยี่ยมบาน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง และสามารถใหความชวยเหลือได
อยางเหมาะสม 
   ๒)  การเยี่ยมที่ทํางานของผูเลิกยาเสพติด  ซ่ึงจะไดขอมูลการทํางานและไดพบปะ
กับนายจางหรือผูรวมงาน 
 ๓)  การนัดใหมาพบที่สถานพยาบาล หรือสํานักงานสาขาหรือสํานักงานชั่วคราว 
เพื่อทดสอบความรวมมือของผูเลิกยาเสพติด โดยการนัดหมายใหมารายงานตัวกับเจาหนาที่ผูบําบัด 
 ๔.๓.๒  การติดตามทางออม  โดยผูบําบัดติดตอกับผูเลิกยาเสพติดโดยผานบุคคลหรือ
สื่อกลางอ่ืน ๆ ดังนี้ 
  ๑)  การติดตอผานบุคคลอื่น เชน ติดตอผานนายจาง ครู ผูใหญบาน อสม.       
ผูปกครอง ฯลฯ ซ่ึงบุคคลอื่นหรือบุคคลที่ ๓ นี้ ควรมีคุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือ แนะนํา    
สงเสริม และเปนกําลังใจใหผูเลิกยาไดอยางมีคุณภาพ โดยมีหลักการพิจารณาบุคคลที่จะเปนสื่อกลาง ดังนี้   
   - เปนผูที่นาเชื่อถือ และไวไจได 
   - ไมเปนผูติดยาเสพติด หรือเคยติดยาเสพติดมากอน 
   - เปนผูสนใจ และเขาใจการติดตามดูแลผูเลิกยาเสพติด 
   - ความเหมาะสมอื่น ๆ เชน การมีความรู อานออกเขียนได ฯลฯ 
  ๒)  การติดตอทางไปรษณีย 
  ๓)  การติดตอทางโทรศัพท 
 ไมวาจะเปนการติดตามดวยวิธี ใดก็ตาม  ควรจะดําเนินการเปนระยะๆ         
ตามความเหมาะสม เชน ติดตามทุกเดือนที่ ๑, ๓, ๖ และ ๑๒ หากพบวามีปญหาอาจจะเพิ่มความถี่ในการ      
ติดตามไดตามความจําเปน 
 ๔.๔  กิจกรรม การตดิตามประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ไดแก 
 -  การสัมภาษณ หรือสอบขอมูล 
 -  ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา 
 -  เสริมกาํลังใจ แนะแนว 
 -  ติดตามผล  
 -  ปองกันการติดยาเสพติดซ้ําอีก 
 
การใหเมทาโดนระยะยาวในผูติดเฮโรอีนเปนกรณีพิเศษ 
 การใหเมทาโดนระยะยาว (Longterm Methadone Treatment) มีวัตถุประสงคเพื่อลดผลกระทบ
ตอสังคม เนื่องจากเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถควบคุมผูติดยาเสพติดไมใหกลับไปใชยาเสพติดหรือกออาชญากรรม 
อยางไรก็ตามการใหเมทาโดนระยะยาวมีโอกาสเปนไปไดมากที่จะมีการรั่วไหลของเมทาโดนไปสูตลาดมืด ดังนั้น
แพทยผูทําการรักษาจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ โดยตองคํานึงถึงสภาพและประวัติการเสพยาเสพติดของผู   
เขารับการบําบัดรักษา กอนการใหเมทาโดนระยะยาวแกผูติดยา  ดังนี้ 
 (ก)   มีการเสพเฮโรอีนมานานหลายป เชน เสพติดมาไมนอยกวา ๒ ป 
 (ข)   ใชเฮโรอีนเปนปริมาณไมนอยกวา ๒๐๐ มิลลิกรัมตอวัน 
 (ค)   มีประวัติการรักษาหลายครั้ง เชน เคยไดรับการรักษามาแลวไมนอยกวา ๓ ครั้ง 



๒๗๐  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

 (ง)   มีผลกระทบตอสังคม การประกอบอาชีพ หรือการดําเนินชวิีตของผูนั้น 
 (จ)   เหตุผลอ่ืน ๆ ที่แพทยเห็นสมควร 
 ทั้งนี้ สถานพยาบาลจะตองยื่นขออนุญาตเขาโครงการใชเมทาโดนระยะยาวเปนกรณีพิเศษตอ
กรมการแพทย 
หลักเกณฑของสถานพยาบาลที่จะทําโครงการใชเมทาโดนระยะยาว 
 ๑)  จะตองเปนสถานพยาบาลใหการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดครบ  ๔  ขั้นตอน   เพื่อให 
สถานพยาบาลสามารถบริการฟนฟูสมรรถภาพ และติดตามผูเขารับการบําบัดรักษาที่เขาโครงการควบคูไปกับการ
ใหยาเมทาโดน ซ่ึงจะทําใหผูเขารับการบําบัดรักษาที่เขาโครงการสามารถหยุดยาเมทาโดนไดในระยะเวลาที่ไม  
ยาวนานเกินไป 
 ๒)  แพทยผูทําการบําบัดรักษาจะตองผานการอบรม หรือมีประสบการณการรักษาผูเสพ      
ติดเฮโรอีนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 ๓)  สถานพยาบาลจะตองจัดทําทะเบียนผูเขารับการบําบัดรักษาที่เขาโครงการ ฯ  และรายงาน
ความคืบหนาในการฟนฟูสมรรถภาพผูเขารับการบําบัดรักษาที่เขาโครงการ ฯ ตอกรมการแพทย  รวมทั้งรายงาน
การใชเมทาโดนตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีสําเนาเก็บไวที่สถานพยาบาล พรอมใหเจาหนาที่
ตรวจสอบได 
 

การจายยาเมทาโดนใหผูติดยาเสพตดินําไปรับประทานนอกสถานพยาบาล 
  เน่ืองจากยาเมทาโดนจัดเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ จึงตองมีการควบคุมและกํากับดูแล
ใหเปนไปตามระเบียบ การจายยาเมทาโดนใหผูปวยรับประทานสําหรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดนั้น
จําเปนตองกระทําในสถานพยาบาลและจายยาเฉพาะในรูปแบบยาน้ํา เพื่อปองกันมิใหมีการนํายาไปใชในทางที่ผิด   
อยางไรก็ตาม  การใหผูปวยมารับยาที่สถานพยาบาลอยางตอเนื่องติดตอกันเปนเวลานานๆ อาจเปนการไมสะดวก
ในหลายกรณี จึงมีการผอนผันใหจายยาแกผูเขารับการบําบัดรักษาเพื่อนําไปรับประทานภายนอกสถานพยาบาลได
ภายใตการควบคุมกํากับดูแลของแพทยผูทําการบําบัดรักษา โดยตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ของผูเขารับการ
บําบัดรักษา ดังน้ี 
 (ก)  ความสะดวกในการเดินทาง เชน อยูหางไกลสถานพยาบาล หรือไมอยูชั่วคราว 
 (ข)  มีอาชีพมั่นคง และเชื่อถือได 
 (ค)  กรณีอายุต่ํากวา ๒๐ ป ตองมีผูปกครองควบคุมดูแลเรื่องการรับประทานยาเมทาโดนให 
ถูกตองตามคําสั่งแพทย 
 (ง)  การจายยาเมทาโดน ไมควรเกินครั้งละ ๓๕๐ มิลลิกรมั 
 

หลักเกณฑในการจายยาเมทาโดนใหผูเขารับการบําบัดรักษานําไปรับประทานนอกสถานพยาบาล 
 (๑)  การจายยาเมทาโดนตองกระทําโดยแพทยผูทาํการบาํบัดรักษาเทานั้น 
 (๒)  แพทยจะตองจายยาเมทาโดนใหกับผูเขารับการบําบัดรักษาที่ขึ้นทะเบียนรักษากับ     
สถานพยาบาลเทานั้น หามผูอ่ืนมารับแทน 
 (๓)  สถานพยาบาลจะตองมอบบัตรประจําตัวตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไวแกผูเขา
รับการบําบัดรักษา เพื่อเปนเอกสารรับรองการครอบครองยาเมทาโดน 
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 (๔)  ภาชนะบรรจุยาเมทาโดนที่จายใหผูเขารับการบําบัดรักษาไปรับประทานนอกสถานพยาบาล
จะตองมีฉลากระบุขอความ ชื่อผูปวย ขนาดรับประทาน ชื่อสถานพยาบาล และคําเตือน “ไมควรรับประทาน    
รวมกับแอลกอฮอล เพราะอาจเกิดอันตรายได” 
 (๕)  จะตองจัดทําทะเบียนผูเขารับการบําบัดรักษาและรายงานการจายยาเมทาโดนใหไป       
รับประทานนอกสถานพยาบาลเก็บไวที่สถานพยาบาล  พรอมใหเจาหนาที่ตรวจสอบได 
 (๖)  กรณีผูเขารับการบําบัดรักษามีปญหาเก่ียวกับการใชยาเมทาโดน  สถานพยาบาลจะตองมี
แพทยพรอมใหคําปรึกษาหรือแนะนําทางโทรศัพททุกวัน ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
 

มาตรฐานการบําบัดรักษาแผนโบราณ 
  สถานพยาบาลที่จะขออนุญาตทําการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดขั้นถอนพิษยาดวยยาแผนโบราณ 
จะตองยื่นเอกสารใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ กรณียาที่ใช
รักษาผูติดยาเสพติดในสถานพยาบาลที่ไมเขาขายตองขึ้นทะเบียนตํารับ เชน สมุนไพร จะตองเปดเผยตัวยา    
และสวนผสม   และ/หรือ เอกสารงานวิจัย การทดลองทางคลินิก  และพรอมที่จะสงตัวอยางยามาวิเคราะหตามที่
คณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาลเห็นสมควร 
 

ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
 ๑.  สถานที่ มีสถานที่เหมาะสมในการบําบัดรักษาครบตามขั้นตอนที่ไดขออนุญาต เชน ขนาด 
ความมั่นคงแข็งแรง ความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
 ๒.  บุคลากร  มีความเหมาะสมเพยีงพอ 
  ๒.๑  ผูทําการบําบัดรักษาข้ันถอนพิษยา ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
   - ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือไดรับใบอนุญาตให
ประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรม แผนปจจุบันหรือแผนโบราณ แลวแตกรณี 
   -   มีคุณวุฒิ หรือประสบการณในการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด 
  ๒.๒  บุคลากรอื่น ๆ พิจารณาตามความเหมาะสม เชน พยาบาล นักสังคมสงเคราะห   
นักอาชีวบําบัด เจาหนาที่ผูชวยเหลือคนไข และควรไดรับการอบรมเกี่ยวกับการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด
เบื้องตน 
 ๓.  วัสดุอุปกรณ มีความเหมาะสมเพียงพอในการบําบัดรักษาแตละขั้นตอน เชน 
  - การบําบัดรักษาข้ันถอนพิษยา ควรมีเวชภัณฑ และยาแผนปจจุบันหรือแผนโบราณ   
แลวแตกรณี 
 -    การบําบัดรักษาข้ันฟนฟูสมรรถภาพ   ควรมีวัสดุอุปกรณเหมาะสมในแตละกิจกรรมที่ 
กําหนด เชน อุปกรณการกีฬา การออกกําลังกาย เครื่องดนตรี อุปกรณการฝกอาชีพ ฯลฯ 
 ๔.  อ่ืน ๆ  
 ๔.๑  มีมาตรการปองกันการใช การลักลอบนําเขาหรือนําออก และการคายาเสพติด     
ใหโทษโดยผิดกฎหมายในสถานพยาบาล 
 ๔.๒  สามารถรักษาโรคแทรกซอน และอาการยาเกินขนาด อีกทั้งสามารถจัดสงผูเขารับ
การบําบัดรักษาไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่เชื่อถือได 



๒๗๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

 ๔.๓  มีระบบการจัดทํา การจัดเก็บระเบียนและรายงานผูเขารับการบําบัดรักษาและการใช
ยาเสพติดใหโทษในการบําบัดรักษา (เชน เมทาโดน) ที่มีความถูกตองครบถวน ทันตอเหตุการณ  และสามารถ
ตรวจสอบได 
 ๔.๔  สามารถปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ ที่เก่ียวของกับการบําบัดรักษาการติด 
ยาเสพติดไดอยางเครงครัด 
 

หนังสือรับรองการบําบัดรักษาการเสพยาเสพติดใหโทษ 
 
ลําดับที่ .............../....................  ชื่อสถานพยาบาล ...........................…………………………….... 
    (๑)  ที่อยู .............................................……………………………...
          ..................................................…………………….... 
 
 ขาพเจา ....................................(๒)........................................... เปนพนักงานเจาหนาที ่
เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๙๔  แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอรับรองวา 
(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................อายุ.....................ป 
เลขประจําตัวประชาชน .....................................................หมายเลขทะเบียนผูปวย............…………...……….... 
อยูบานเลขที.่.......................………... หมูที.่................... ถนน ..............………………………………………………………....  
ตําบล/แขวง ........................….……..อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .................................. 
ไดเขารับการบาํบัดรักษาการเสพติด ....................………………………….....(๓)..................….............................. 
ระหวางวันที่ .............................................. ถึงวันที่ .......................................โดยผูเขารับการบาํบัดรักษา 
ดังกลาวไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและวินัยสําหรับสถานพยาบาลครบถวนแลว 
 
 ใหไว  ณ วันที่ ............... เดือน ........................ พ.ศ. ............... 
      
      (ลงนาม) ................................................. 
         ( .............................................) 
      ตําแหนง ................................................... 
 
หมายเหตุ  (๑)  หมายถึง ลําดับที่ที่ออกหนังสอืรับรองในแตละปปฏิทิน เชน ๑/๒๕๔๓ ฯลฯ 
 (๒)  ใหระบุชื่อพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกหนังสือรับรอง ซ่ึงตองเปนผูอํานวยการหรือ 

       หัวหนาสถานพยาบาลในภาครฐั หรือผูที่ไดรับอนุญาตเปนผูดําเนินการของสถานพยาบาล 
      ในภาคเอกชน 

 (๓) ใหระบุชนิดของยาเสพติดที่ผูเสพยาเสพติดใหโทษใชและเปนเหตุใหเขารับการบําบัดรักษา       
   เชน เฮโรอีน มอรฟน 
 (๔)  หนังสือรับรองฉบับนี้ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๘ แหง      
  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๗๓     
 

 (๕)  สถานพยาบาลตองทําสําเนาหนังสือรับรองนี้เก็บไวที่สถานพยาบาลเพื่อการตรวจสอบดวย 
 
 
 
 
 

บัตรประจําตัวผูเขารับการบําบัดรักษา 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๖๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๙๔ 
แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒          
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ใหผูอํานวยการสถานพยาบาล หรือหัวหนาสถานพยาบาลที่ไดรับการประกาศจัดตั้งเปน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ เปนพนักงานเจาหนาที่เฉพาะการออกหนังสือรับรองใหแก  
ผูเสพยาเสพติดใหโทษที่สมัครเขารับการบําบัดรักษาตามมาตรา ๙๔ 

ลําดบัที่ ............/............... ชื่อสถานพยาบาล .............................……………….........
ท่ีตั้ง .............................................................................................................

บัตรนี้ถอืเปนเอกสารรบัรองการครอบครองเมทาโดนปริมาณไมเกนิ ๓๕๐ มิลลกิรัม
ท่ีจายใหกับผูเขารับการบําบดัรักษา 
ชื่อ .........................................................................……........ อายุ ...............ป
หมายเลขทะเบียนผูเขารับการบําบัดรกัษา ............................................………........
ไดเขารับการบาํบดัรักษายาเสพติดในระยะ  ถอนพิษยา  การใชเมทาโดนระยะยาว 
ระหวางวันที่ ............................................ ถึงวันที่ ..........................................

บัตรประจําตัวผูเขารับการบาํบัดรักษา

ลงชื่อ ...........................………...............  ลงชื่อ ................................................
       ผูอาํนวยการสถานพยาบาล             แพทยผูใหการบําบัดรกัษา 
       ซึ่งเปนพนกังานเจาหนาท่ี             ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี 
       เพื่อปฏิบตัิการตามมาตรา ๙๔             เวชกรรม เลขท่ี ...........................
       แหงพระราชบัญญัติยาเสพตดิ 
       ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
       



๒๗๔  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

 

  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
            กร ทัพพะรังสี 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๓) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๖๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ    
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ๑. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๑๑๙ ถึงลําดับที่ ๒.๑.๑๒๒ ในลําดับที่ 
๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๔๓ 
 “๒.๑.๑๑๙ โรงพยาบาลสันติสุข อําเภอสันตสิุข จังหวัดนาน 
 ๒.๑.๑๒๐   โรงพยาบาลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ๒.๑.๑๒๑   โรงพยาบาลเพญ็ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 ๒.๑.๑๒๒   โรงพยาบาลรทัรินทร เลขที่ ๙๙๙/๒๓-๒๙ ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม      
         อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” 
  ๒. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปน้ีเปนลําดับที่ ๒.๒.๑๗๘ ถึงลําดับที่ ๒.๒.๑๘๑ ในลําดับที่ 
๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล     
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 
 “๒.๒.๑๗๘ โรงพยาบาลขุนยวม อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 
 ๒.๒.๑๗๙  โรงพยาบาลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 
 ๒.๒.๑๘๐   โรงพยาบาลพบิูลยรักษ อําเภอพิบูลยรักษ จงัหวัดอุดรธานี 
 ๒.๒.๑๘๑   โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต เลขที ่๔/๑ ถนนเทพกระษัตรี หมู ๓ อําเภอเมือง    
        จังหวัดภูเก็ต” 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๗๕     
 

  ๓. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๑๑๐ ถึงลําดับที่ ๒.๓.๑๒๗ ในลําดับที่ 
๒.๓ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก                
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 
 “๒.๓.๑๑๐ โรงพยาบาลลําลกูกา อําเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 ๒.๓.๑๑๑   โรงพยาบาลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ี
 ๒.๓.๑๑๒   โรงพยาบาลดอยเตา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 
 ๒.๓.๑๑๓   โรงพยาบาลคีรมีาศ อําเภอคีรมีาศ จังหวัดสุโขทัย 
 ๒.๓.๑๑๔   โรงพยาบาลศรนีคร อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
 ๒.๓.๑๑๕   โรงพยาบาลแมจริม อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 
 ๒.๓.๑๑๖   โรงพยาบาลเชยีงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน 
 ๒.๓.๑๑๗   โรงพยาบาลบอเกลือ อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 
 ๒.๓.๑๑๘   โรงพยาบาลทุงชาง อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน 
 ๒.๓.๑๑๙   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
 ๒.๓.๑๒๐   โรงพยาบาลศรเีชียงใหม อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 
 ๒.๓.๑๒๑   โรงพยาบาลจังหาร อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒.๓.๑๒๒   โรงพยาบาลหนองพอก อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒.๓.๑๒๓   โรงพยาบาลภเูรือ อําเภอภูเรอื จังหวัดเลย 
 ๒.๓.๑๒๔   โรงพยาบาลสําโรง อําเภอสาํโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ๒.๓.๑๒๕   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี
 ๒.๓.๑๒๖   โรงพยาบาลกุมภวาป อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธาน ี
 ๒.๓.๑๒๗  โรงพยาบาลคลองหอยโขง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา” 
  ๔. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๒๒๘ ถึงลําดับที่ ๒.๔.๒๕๑ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก                 
ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตาม
ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 
 “๒.๔.๒๒๘ โรงพยาบาลทองผาภูมิ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒.๔.๒๒๙   โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒.๔.๒๓๐   โรงพยาบาลบานแหลม อําเภอบานแหลม จงัหวัดเพชรบุร ี
 ๒.๔.๒๓๑   โรงพยาบาลลาดหลุมแกว อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี    
 ๒.๔.๒๓๒   โรงพยาบาลธญับุรี อําเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 
 ๒.๔.๒๓๓   โรงพยาบาลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี



๒๗๖  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

 ๒.๔.๒๓๔   โรงพยาบาลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสนิธุ 
 ๒.๔.๒๓๕   โรงพยาบาลเขาวง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 
 ๒.๔.๒๓๖   โรงพยาบาลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 
 ๒.๔.๒๓๗  โรงพยาบาลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
 ๒.๔.๒๓๘   โรงพยาบาลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ 
 ๒.๔.๒๓๙   โรงพยาบาลอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
 ๒.๔.๒๔๐   โรงพยาบาลมญัจาคีรี อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
 ๒.๔.๒๔๑   โรงพยาบาลเอราวัณ อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 
 ๒.๔.๒๔๒   โรงพยาบาลศรวิีไล อําเภอศรวิีไล จังหวัดหนองคาย 
 ๒.๔.๒๔๓   โรงพยาบาลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ๒.๔.๒๔๔   โรงพยาบาลกุดขาวปุน อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๒.๔.๒๔๕   โรงพยาบาลศรเีมืองใหม อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ๒.๔.๒๔๖   โรงพยาบาลปาบอน อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
 ๒.๔.๒๔๗   โรงพยาบาลกระแสสินธุ อําเภอกระแสสินธุ จงัหวัดสงขลา 
 ๒.๔.๒๔๘   โรงพยาบาลบางกล่ํา อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 
 ๒.๔.๒๔๙   โรงพยาบาลนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 
 ๒.๔.๒๕๐   โรงพยาบาลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 ๒.๔.๒๕๑   โรงพยาบาลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา” 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
         กร ทัพพะรังสี 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๘๕ ง ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓) 
 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๖๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๗๗     
 

 ๑.  ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๑.๑๓ ในลําดับที่ ๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผน
ปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  ขั้นเตรียมการ  ขั้นถอนพิษยา  
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ 
 “๒.๑.๑๓  สถานพยาบาลจินดาสิงหเนตร  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม” 
 ๒.  ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๒.๘๕ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผน
ปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา 
ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวง     สาธารณสุข ฉบับที่ ๑๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยา
เสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๐  
 “๒.๒.๘๕ คลินิกแพทยเมอืงใหมรังสิต  เลขที่ ๓๓๖/๗  ถนนพหลโยธนิ  หมูที่ ๑                   
     ตําบลประชาธปิตย  อําเภอธญับุรี  จังหวัดปทุมธาน”ี 
  ๓. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๑๒๓ ในลําดับที่ ๒.๑ วาดวย         
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ     
ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕   
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่  
๑๕ มิถุนายน  ๒๕๒๕   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๖) พ.ศ. ๒๕๔๓  เรื่อง  
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓ 
 “๒.๑.๑๒๓ โรงพยาบาลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง” 
  ๔.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๑๘๒ ถึงลําดับที่ ๒.๒.๑๘๔ ในลําดับที่ 
๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง  
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล     
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓ 
 “๒.๒.๑๘๒ โรงพยาบาลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ 
 ๒.๒.๑๘๓   โรงพยาบาลสหสัขันธ อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 
 ๒.๒.๑๘๔  โรงพยาบาลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ” 
  ๕. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๑๒๘ ถึงลําดับที่ ๒.๓.๑๓๕ ในลําดับที่ 
๒.๓ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ 
ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๒๕    
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓ 
 “๒.๓.๑๒๘ โรงพยาบาลกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 



๒๗๘  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

 ๒.๓.๑๒๙   โรงพยาบาลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 ๒.๓.๑๓๐   โรงพยาบาลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
 ๒.๓.๑๓๑   โรงพยาบาลเถิน อําเภอเถิน จงัหวัดลําปาง 
 ๒.๓.๑๓๒   โรงพยาบาลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
 ๒.๓.๑๓๓   โรงพยาบาลทาคันโท อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 
 ๒.๓.๑๓๔   โรงพยาบาลบานเขวา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 
 ๒.๓.๑๓๕   โรงพยาบาลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย” 
  ๖. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๒๕๒ ถึงลําดับที่ ๒.๔.๒๖๒ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ 
และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง      
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไข   
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓ 
 “๒.๔.๒๕๒ โรงพยาบาลคํามวง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 
 ๒.๔.๒๕๓   โรงพยาบาลรองคํา อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ 
 ๒.๔.๒๕๔   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 
 ๒.๔.๒๕๕   โรงพยาบาลพรเจริญ อําเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย 
 ๒.๔.๒๕๖   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
 ๒.๔.๒๕๗   โรงพยาบาลโนนสะอาด อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
 ๒.๔.๒๕๘   โรงพยาบาลสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 ๒.๔.๒๕๙   บําบัดคลินิก  เลขที่ ๕๑/๓๕๕  หมูที่ ๑  ตําบลธนู  อําเภออุทัย                      
        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                           ความใน ๒.๔.๒๕๙ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๗๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.๔.๒๖๐   พิงคพยอมโพลีคลินิก เลขที่ ๙๒/๑๒ ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ                          
        อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

                           ความใน ๒.๔.๒๖๐ ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ฉบับที่ (๑๗๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.๔.๒๖๑   รัตนสินโพลีคลนิิก เลขที่ ๑๐๙/๒๔ ถนนพระราม ๒ แขวงแสมดํา                    
        เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๔.๒๖๒   มณฑลโพลีคลนิิก เลขที่ ๔๙/๑๒๑ หมูที่ ๖ แขวงบางบอน เขตบางบอน     
        กรุงเทพมหานคร” 
 

 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๔ 
  กร ทัพพะรังสี 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๑ ง ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๔) 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๗๙     
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๖๘) พ.ศ ๒๕๔๔ 

เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑในการแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                   
 เนื่องดวยปรากฏวา เฟนนิลโพรพาโนลามีน (Phenylpropanolamine) อาจเปนสาเหตุทําให     
ผูใชยาเกิดภาวะเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) ซ่ึงเปนอาการไมพึงประสงคที่รายแรง เมื่อเกิดขึ้นแลว
ไมสามารถแกไขใหคืนดีดังเดิมได และไมอาจคาดหมายไดวาจะเกิดกับผูใชยารายใด ในขนาดเทาใด ผูไดรับยา  
ดังกลาวจึงอาจไมปลอดภัย 
 ดังนั้น เพื่อคุมครองความปลอดภัยแกผูใชยา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) แหง  
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด    
ใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ  
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง               
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง   
สาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ใหแกไขทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่มีสวนผสมของเฟนนิลโพรพาโนลา
มีน หรือเกลือของเฟนนิลโพรพาโนลามีน หรือที่เขียนชื่ออยางอ่ืนซ่ึงหมายถึงเฟนนิลโพรพาโนลามีน หรือเกลือ
ของเฟนนิลโพรพาโนลามีน  โดยใหตัดเฟนนิลโพรพาโนลามีน หรือเกลือของเฟนนิลโพรพาโนลามีน หรือที่เขียน
ชื่ออยางอ่ืนซ่ึงหมายถึงเฟนนิลโพรพาโนลามีน หรือเกลือของเฟนนิลโพรพาโนลามีน ออกจากสูตรตํารับทุกตํารับ 
 (๒) ใหผูรับอนุญาตผลิต หรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  ยื่นคําขอแกไขทะเบียน
ตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามขอ (๑) ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อพนกําหนดแลว กระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการเพิกถอนทะเบียนตํารับ    
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ไมไดดําเนินการแกไขใหถูกตองตามกฎหมายตอไป  
 

  ทั้งน้ีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๔ 
       กร ทัพพะรังสี 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๑ ง ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๔) 



๒๘๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๖๙  (พ.ศ. ๒๕๔๔) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๗๐) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เร่ือง  ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๔) 

  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด   
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ใหโทษออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ใหยกเลิกยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๒    ลําดับที่  ๑๘   ชื่อ   ใบโคคา  (Coca leaf, 
Erythroxylon coca Lam) ในบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)  เรื่อง  ระบุชื่อ
และประเภทยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙    
 ขอ ๒  ใหเพิ่มความตามบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบันี้เปนยาเสพติดใหโทษใน    
ประเภท  ๒   ในบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕  (พ.ศ. ๒๕๓๙)  เรื่อง ระบุชื่อและประเภท
ยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒   ลงวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
 ขอ ๓  ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ 
       สุดารัตน เกยุราพันธ 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๔๑ ง ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔) 

 
บัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ ๑๗๐)  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เร่ือง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(เพิ่มเติมฉบับที่ ๔) 
 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๘๑     
 

ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข
 

๑๐๒ 
 

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
พืชโคคา  (Coca bush, The plant of any 
species of the genus Erythroxylon)       
ซึ่งหมายความรวมถึงทุกสวนของพืชโคคา 
เชน ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด และราก 
 

 
๒ 
 

 
 

 
 
 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๗๑) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เร่ือง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ๑. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๒.๑๐๓ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผน
ปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา 
ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ        
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 
 “๒.๒.๑๐๓ ชีวิตใหม  เลขที่ ๔๗๖–๔๗๗  ซอยพหลโยธิน ๕๒  ถนนพหลโยธิน                   
        แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” 
  ๒. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๖.๗ ในลําดับที่ ๒.๖ วาดวยสถานพยาบาลที่บําบัดรักษา
ผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
๑๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒     
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
 “๒.๖.๗   บานสุพรรณพฒันา  ตั้งอยูทีอ่าคารทําการสถานีตํารวจภูธร เขต ๒ (เดิม)       
   ตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร”ี 
  ๓. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปน้ีเปนลําดับที่ ๒.๑.๑๒๔ ถึงลําดับที่ ๒.๑.๑๒๗ ในลําดับที่ 
๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นเตรียมการ  ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 



๒๘๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

ลงวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๔ 
 “๒.๑.๑๒๔ โรงพยาบาลแกงหางแมว อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุร ี
 ๒.๑.๑๒๕   โรงพยาบาลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
 ๒.๑.๑๒๖   โรงพยาบาลแมลาน อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี 
 ๒.๑.๑๒๗   โรงพยาบาลพระรามเกา เลขที ่๙๙ ถนนพระรามเกา แขวงบางกะป                
        เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร” 
  ๔. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๑๘๕ ถึงลําดับที่ ๒.๒.๑๘๖ ในลําดับที่ 
๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล     
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๔ 
 “๒.๒.๑๘๕ โรงพยาบาลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 ๒.๒.๑๘๖   โรงพยาบาลลานสกา อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
  ๕.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๑๓๖ ถึงลําดับที่ ๒.๓.๑๓๘ ในลําดับที่ 
๒.๓ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ 
ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕  
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๔ 
 “๒.๓.๑๓๖ โรงพยาบาลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
 ๒.๓.๑๓๗  โรงพยาบาลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 ๒.๓.๑๓๘   จินดาคลินิก  เลขที่ ๑๔  ถนนเจริญราษฎร  ตําบลวัดเกตุ  อําเภอเมือง      
         จังหวัดเชียงใหม” 
  ๖. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๒๖๓ ถึงลําดับที่ ๒.๔.๒๖๘ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ 
และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง      
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๔ 
 “๒.๔.๒๖๓ โรงพยาบาลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมัย 
 ๒.๔.๒๖๔  โรงพยาบาลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 ๒.๔.๒๖๕   โรงพยาบาลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๒.๔.๒๖๖   คลินิกหมอจาร ุ เลขที่ ๑๙๕  หมูที่ ๒  ตําบลบอผุด  อําเภอเกาะสมยุ                  
        จังหวัดสุราษฎรธาน ี



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๘๓     
 

 ๒.๔.๒๖๗   คลินิกลาดพราว ๕๔   เลขที่ ๕๐/๒๓๑  ปากซอยลาดพราว ๕๔/๑                 
         ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๔.๒๖๘   คลินิกแพทยปริญญา  เลขที่ ๑๐๓๒/๗  ซอยประดู ๑  ถนนสาธุประดิษฐ      
       แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร” 
 

  ทั้งน้ีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ 
   สุดารัตน เกยุราพันธุ 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม๑๑๘ ตอนพิเศษ ๖๙ ง ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๗๒  (พ.ศ. ๒๕๔๔) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  

 

[กรรมการคณะนี้พนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๑๐ แลว] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๗๓  (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๗๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                   

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล    
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
                     ๑. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๒.๒๙ และ ๒.๒.๓๑ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวย         
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ 
และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง จัดตั้ง      
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ 



๒๘๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล     
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  “๒.๒.๒๙ โรงพยาบาลชัยนาท เลขที่ ๑๙๙ ถนนพหลโยธิน หมูที่ ๕ ตําบลบานกลวย        
       อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
  ๒.๒.๓๑   โรงพยาบาลบาํราศนราดูร เลขที่ ๑๒๖ ถนนติวานนท หมูที ่๔ ตําบลตลาดขวัญ      
       อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี” 
 ๒. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๒.๕๘ และ ๒.๒.๖๔ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวย         
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ 
และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง จัดตั้ง     
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  ๑๓๗  (พ.ศ. ๒๕๓๙)   เรื่อง   จัดตั้งสถานพยาบาล      
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  “๒.๒.๕๘ โรงพยาบาลพญาเม็งราย  เลขที่ ๑๕๖  หมูที่ ๑๐  ตําบลแมเปา                      
       อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชยีงราย 
  ๒.๒.๖๔   คลินิกพิศาลบตุร  เลขที่ ๕๗/๑๑๑  ถนนรังสิต-ปทุม  หมูที่ ๒                   
       ตําบลประชาธปิตย อําเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี” 
 ๓. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๔.๒ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบัน 
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕     
  “๒.๔.๒    โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา                         
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
 ๔. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่  ๒.๔.๓๗ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผน
ปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ 
แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  “๒.๔.๓๗  โรงพยาบาลราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร” 
 ๕. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๔.๖๘ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบัน
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง       
สาธารณสุข ฉบับที่ ๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  “๒.๔.๖๘  โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  เลขที่ ๑๔๓  ถนนทรายทอง  ตําบลสุไหงโก-ลก      
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       อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส” 
 ๖. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๔.๑๐๐ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผน
ปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ 
แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๔๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติ        ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  “๒.๔.๑๐๐  อรุณคลินิก เลขที่ ๓๕๓ ซอยดํารงรักษ ถนนดํารงรักษ เขตปอมปราบศัตรูพาย     
         กรุงเทพมหานคร” 
  ๗.  ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่   ๒.๔.๑๔๒    ในลําดับที่  ๒.๔    วาดวยสถานพยาบาล
แผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก     ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา 
ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความ  
ในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  “๒.๔.๑๔๒  โรงพยาบาลทาเรือ  อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
 ๘. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๔.๒๕๙ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผน
ปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ 
แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  “๒.๔.๒๕๙  บําบัดคลินิก  เลขที่ ๕๑/๓๕๕  หมูที่ ๑  ตําบลธนู  อําเภออุทัย                   
        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
 ๙. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๑๒๘ ถึงลําดับที่ ๒.๑.๑๒๙  ในลําดับที่ 
๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๑) พ.ศ. 
๒๕๔๔ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
       “๒.๑.๑๒๘  โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
   ๒.๑.๑๒๙  โรงพยาบาลทุงยางแดง อําเภอทุงยางแดง จงัหวัดปตตานี” 
 ๑๐.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่  ๒.๒.๑๘๗   ในลําดับที่  ๒.๒   วาดวย 
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ 
และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง จัดตั้ง     
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สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๑) พ.ศ. ๒๕๔๔  เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล    
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔      
      “๒.๒.๑๘๗  โรงพยาบาลเมืองสมุทร  เลขที่ ๔๕๖/๓๖  ซอยเทศบาล ๑๒                      
        ถนนนารายณปราบศึก อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ” 
 ๑๑.  ให เพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้ เปนลําดับที่ ๒ .๓ .๑๓๙ ถึงลําดับที่ ๒ .๓ .๑๕๒            
ในลําดับที่ ๒.๓ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก    
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๑) พ.ศ. 
๒๕๔๔    เรื่อง   จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ   พ.ศ. ๒๕๒๒   ลงวันที่  ๒๕  
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   “๒.๓.๑๓๙ โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

  ๒.๓.๑๔๐   โรงพยาบาลบาํราศนราดูร อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
๒.๓.๑๔๑   โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา                               
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๒.๓.๑๔๒   โรงพยาบาลทาเรือ อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๓.๑๔๓   โรงพยาบาลชัยนาท อําเภอเมอืงชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
  ๒.๓.๑๔๔   โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธวิาส 
  ๒.๓.๑๔๕   โรงพยาบาลพญาเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
  ๒.๓.๑๔๖   โรงพยาบาลบานแพว อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
  ๒.๓.๑๔๗   โรงพยาบาลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ๒.๓.๑๔๘   โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสงัวร อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชยีงราย 
  ๒.๓.๑๔๙   โรงพยาบาลโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
  ๒.๓.๑๕๐   โรงพยาบาลภักดีชุมพล อําเภอภักดีชุมพล จงัหวัดชัยภูมิ 

   ๒.๓.๑๕๑   โรงพยาบาลยะหริ่ง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 
  ๒.๓.๑๕๒   อรุณคลินิก  เลขที่ ๓๕๓  ถนนดํารงครักษ  แขวงมหานาค                                  
        เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร” 

 ๑๒. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๒๖๙ ถึงลําดับที่ ๒.๔.๒๗๕ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ
และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง      
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๑) พ.ศ. ๒๕๔๔  เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล    
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  “๒.๔.๒๖๙ โรงพยาบาลสองพี่นอง อําเภอทาใหม จังหวัดจนัทบุรี 

๒.๔.๒๗๐   โรงพยาบาลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 
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๒.๔.๒๗๑   โรงพยาบาลบานใหมไชยพจน อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย 
๒.๔.๒๗๒  โรงพยาบาลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ                                                 
๒.๔.๒๗๓  โรงพยาบาลหวยเก้ิง อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธาน ี
๒.๔.๒๗๔  โรงพยาบาลหัวตะพาน อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจรญิ      
๒.๔.๒๗๕   สถานพยาบาลเจริญรวมใจ เลขที่ 34 หมูที่ 11 ตําบลขุนโขลน          

           อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี”      
   ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
        สุดารัตน เกยุราพันธุ 
                   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข             

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๔๗ ง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๗๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เร่ือง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ  
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๕) 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล    
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ใหเพิ่มความตามบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้เปนยาเสพติดใหโทษ     
ในประเภท ๑ ในบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓๕) พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่อง ระบุชื่อและประเภท
ยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙       
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ขอ  ๒   ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา         
เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕  
      สุดารัตน เกยุราพันธุ 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๔๗ ง ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕) 
 
 



๒๘๘  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

บัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๗๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เร่ือง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๕) 

 
ลําดับที่ ช่ือยาเสพติดใหโทษ ประเภท ช่ือทางเคมี เงื่อนไข 

 
๓๙ 

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
4 เอ็มทีเอ (4-MTA) 

 
๑ 

 
4-methylthioamphetamine 
 

 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๗๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                   
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖  และมาตรา ๘ (๗)  แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล    
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
                     ๑. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๒.๒๘ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบัน
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ 
แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  “๒.๒.๒๘  โรงพยาบาลปาย  เลขที่ ๑๑๑  ถนนชัยสงคราม  หมูที่ ๑  ตําบลเวียงใต               
    อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน” 
 ๒. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๒.๓๕ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบัน
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ 
แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  “๒.๒.๓๕   โรงพยาบาลทาวุง  เลขที่ ๖๐ หมูที่ ๗ ตาํบลบางคู อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี” 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๘๙     
 

 ๓. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๒.๖๙ ในลําดับที่ ๒.๒ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบัน
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒  
แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  “๒.๒.๖๙   โรงพยาบาลขุนตาล เลขที่ ๒๐๘ หมูที่ ๑๒ ถนนเทิง-เชียงราย ตําบลยางฮอม      
          ก่ิงอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย” 
 ๔. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๔.๓๖ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบัน
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง        
สาธารณสุขฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖   
  “๒.๔.๓๖   โรงพยาบาลนราธิวาส อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส” 
 ๕. ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๔.๒๖๐ ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผน
ปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะในแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ 
แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  “๒.๔.๒๖๐ พิงคพยอมโพลีคลินิก  เลขที ่๙๒/๑๒  ถนนสุเทพ ตาํบลสุเทพ  
    อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม” 
 ๖.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๑๓๐ ถึงลําดับที่ ๒.๑.๑๓๖ ในลําดับที่ 
๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ 2 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน   
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
       “๒.๑.๑๓๐ โรงพยาบาลปาย อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
  ๒.๑.๑๓๑   โรงพยาบาลบานหลวง อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 
  ๒.๑.๑๓๒   โรงพยาบาลพทุไธสง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 
  ๒.๑.๑๓๓   โรงพยาบาลศรรีัตนะ อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒.๑.๑๓๔   โรงพยาบาลหนองแสง อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 
  ๒.๑.๑๓๕   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 



๒๙๐  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

   ๒.๑.๑๓๖   โรงพยาบาลรามัน อําเภอรามนั จังหวัดยะลา” 
 ๗.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๑๕๓ ถึงลําดับที่ ๒.๓.๑๗๑  ในลําดับ  
ที่ ๒.๓ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก                  
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๔) พ.ศ. ๒๕๔๕  
เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  “๒.๓.๑๕๓ โรงพยาบาลทาวุง อําเภอทาวุง จงัหวัดลพบุร ี
  ๒.๓.๑๕๔   โรงพยาบาลขุนตาล อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
  ๒.๓.๑๕๕   โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครนิทร อําเภอเมอืงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๒.๓.๑๕๖   โรงพยาบาลเลดิสิน เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๕๗   โรงพยาบาลทองแสนขัน อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 
๒.๓.๑๕๘   โรงพยาบาลเทพสถิต อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
๒.๓.๑๕๙   โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชยัภูม ิ
๒.๓.๑๖๐   โรงพยาบาลบานแทน อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ 
๒.๓.๑๖๑   โรงพยาบาลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 
๒.๓.๑๖๒   โรงพยาบาลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
๒.๓.๑๖๓   โรงพยาบาลชาํนิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย 
๒.๓.๑๖๔   โรงพยาบาลกันทรารมย อําเภอกันทรารมย จงัหวัดศรีสะเกษ 
๒.๓.๑๖๕   โรงพยาบาลโนนคูณ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒.๓.๑๖๖   โรงพยาบาลพนุพิน อําเภอพนุพิน จังหวัดสุราษฎรธาน ี
๒.๓.๑๖๗   โรงพยาบาลเคียนซา อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธาน ี
๒.๓.๑๖๘   โรงพยาบาลทาชนะ อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธาน ี
๒.๓.๑๖๙   โรงพยาบาลบานนาเดิม อําเภอบานนาเดิม จงัหวัดสุราษฎรธาน ี
๒.๓.๑๗๐   โรงพยาบาลพปิูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒.๓.๑๗๑   โรงพยาบาลทุงใหญ อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

 ๘.   ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๒๗๖ ถึงลําดับที่ ๒.๔.๒๘๗ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ
และขั้นถอนพิษยา  ของขอ ๒  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง  จัดตั้ง     
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ ๑๗๔) พ.ศ. ๒๕๔๕  เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล   
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  “๒.๔.๒๗๖ โรงพยาบาลอาวอดุมอําเภอศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบรุี 
  ๒.๔.๒๗๗  โรงพยาบาลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุร ี
  ๒.๔.๒๗๘   โรงพยาบาลทาชาง อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี 
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๒.๔.๒๗๙  โรงพยาบาลพรหมบุรี อําเภอพรหมบรุี จังหวัดสิงหบุร ี
๒.๔.๒๘๐   โรงพยาบาลบางระจัน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุร ี
๒.๔.๒๘๑   โรงพยาบาลคายบางระจัน อําเภอคายบางระจนั จังหวัดสิงหบุรี 
๒.๔.๒๘๒   โรงพยาบาลปากพลี อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
๒.๔.๒๘๓   โรงพยาบาลหนองหงส อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย 
๒.๔.๒๘๔   โรงพยาบาลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒.๔.๒๘๕   โรงพยาบาลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒.๔.๒๘๖   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒.๔.๒๘๗   คลินิกพิศาลบตุร  เลขที่ ๕๖/๕๐–๕๑ ซอยตลาดพรพัฒน  ถนนรังสิต-ปทุม         
       หมูที่ ๒ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน”ี 

 ๙.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๘.๑๔ ถึงลําดับที่ ๒.๘.๑๕ ในลําดับที่ ๒.๘ 
วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน          
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๒๕   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ ๑๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  “๒.๘.๑๔ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพตดิ วัดซับบอน ตําบลกันจุ           
       อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 
  ๒.๘.๑๕   ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตุลาการเฉลมิพระเกียรติ  ตําบลคลองโยง    
        อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” 
  

 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป            
 
                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕  
      สุดารัตน เกยุราพันธุ      
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข   

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๖๔ ง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๗๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
                   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖  และมาตรา ๘ (๗)  แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล    
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
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ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
 ๑.  ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่  ๒.๔.๕๗ โรงพยาบาลหาดใหญ เลขที่ ๑๘๒ ถนนรัถการ 
ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ในลําดับที่ ๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษา  
ผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗๔ 
(พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่  
๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 ๒.   ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๑๓๗ ถึงลําดับที่ ๒.๑.๑๔๓ ในลําดับที่  
๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษ ทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน    
ขั้นเตรียมการ  ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม    ของขอ ๒  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๖)          
พ.ศ. ๒๕๔๕  เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ 
๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
       “๒.๑.๑๓๗ โรงพยาบาลบานลาด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี

๒.๑.๑๓๘   โรงพยาบาลปะคํา อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย 
๒.๑.๑๓๙   โรงพยาบาลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
๒.๑.๑๔๐   โรงพยาบาลทากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
๒.๑.๑๔๑   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 
๒.๑.๑๔๒   โรงพยาบาลหนองจิก อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 
๒.๑.๑๔๓   สถานพยาบาลบานสันติสุข ๒ เลขที่ ๘/๑๒ ซอยลาดพราว ๙๓ ถนนลาดพราว   
                แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร” 

 ๓. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๑๗๒ ถึงลําดับที่ ๒.๓.๒๕๐ ในลําดับที่ 
๒.๓ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ   
ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕  
(พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ 
๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๖) พ.ศ.๒๕๔๕     
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  “๒.๓.๑๗๒ ศูนยจิตสังคมบําบัดราชดําริ อาคารบริการสาธารณสุข ราชดําริ ชั้น ๕         
                                          เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

๒.๓.๑๗๓  ศูนยบริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๗๔  ศูนยบริการสาธารณสุข ๒ ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๗๕  ศูนยบริการสาธารณสุข ๕ จฬุาลงกรณ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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๒.๓.๑๗๖  ศูนยบริการสาธารณสุข ๘ บุญรอด รุงเรือง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๗๗ ศูนยบริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๗๘  ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๐ สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๗๙  ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๑ ประดิพัทธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๘๐   ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๒ จนัทรเที่ยง เนตรวิเศษ เขตบางคอแหลม  
                กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๘๑   ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๓ ไมตรีวานิช เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๘๒   ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๔ แกว สีบุญเรือง เขตบางคอแหลม  
                กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๘๓  ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๕ ลาดพราว เลขที่ ๑๗๙/๑ ซอยลาดพราว ๔๑  
               เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๘๔   ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๗ ประชานิเวศน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๘๕   ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๘ มงคล วอน วังตาล เขตบางคอแหลม   
                กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๘๖   ศูนยบริการสาธารณสุข ๒๐ ธนาคารศรีนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย  
                กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๘๗  ศูนยบริการสาธารณสุข ๒๔ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๘๘   ศูนยบริการสาธารณสุข ๒๕ หวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๘๙   ศูนยบริการสาธารณสุข ๒๖ เจาคุณพระประยูรวงศ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๙๐   ศูนยบริการสาธารณสุข ๒๗ จันทรฉิมไพบลูย เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๙๑   ศูนยบริการสาธารณสุข ๒๘ กรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๙๒   ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๐ วัดเจาอาม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๙๓   ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๒ มาริษ ตินตมุสกิ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๙๔   ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๓ วัดหงสรัตนาราม เขตบางกอกใหญ   
                กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๙๕   ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๔ โพธิ์ศรี เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๙๖   ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๕ หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๙๗  ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๖ บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๙๘   ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๗ ประสงค สุดสาคร ตูจินดา เขตสวนหลวง  
                กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๑๙๙   ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๘ จีด๊-ทองคํา บําเพ็ญ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๐๐   ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๙ ราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๐๑   ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๒ ถนอม ทองสิมา เขตบางขุนเทียน   
                กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๐๒  ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๓ มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๐๓  ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๖ กันตารัติอุทิศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 



๒๙๔  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

๒.๓.๒๐๔  ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๗ คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๐๕  ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชระอุทิศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๐๖  ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๙ วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๐๗ ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๐ บึงกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๐๘  ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๒ สามเสนนอก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๐๙  ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๓ ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๑๐  ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๔ ทศันเอ่ียม เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๑๑  ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๕ เตชะสัมพันธ เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 
๒.๓.๒๑๒  ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๖ ทบัเจริญ เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๑๓  ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๗ บุญเรือง ล้ําเลศิ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๑๔  ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๘ ลอม-พิมเสน ฟกอุดม เขตราษฎรบูรณะ  
               กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๑๕   ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๙ ทุงครุ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๑๖  ศูนยบริการสาธารณสุข ๖๐ รสสุคนธ มโนชญากร เขตดอนเมือง  
               กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๑๗  ศูนยบริการสาธารณสุข ๖๑ สงัวาลย ทสันารมย เขตสายไหม        
  กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๑๘   ศูนยบริการสาธารณสุข ๖๒ ตวงรัชฎ ศศะนาวิน-ภักดี เขตภาษีเจริญ  
                กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๑๙   ศูนยบริการสาธารณสุข ๖๓ สมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย เขตสาทร  
                กรุงเทพมหานคร 
๒.๓.๒๒๐   โรงพยาบาลหนองเสือ อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาน ี
๒.๓.๒๒๑   โรงพยาบาลมโนรมย อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 
๒.๓.๒๒๒  โรงพยาบาลวัดสิงห อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท 
๒.๓.๒๒๓  โรงพยาบาลสรรคบุรี อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
๒.๓.๒๒๔   โรงพยาบาลทาหลวง อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุร ี
๒.๓.๒๒๕   โรงพยาบาลชัยบาดาล อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
๒.๓.๒๒๖   โรงพยาบาลสระโบสถ อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี 
๒.๓.๒๒๗  โรงพยาบาลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 
๒.๓.๒๒๘   โรงพยาบาลคอนสาร อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูม ิ
๒.๓.๒๒๙  โรงพยาบาลหนองบัวระเหว อําเภอหนองบวัระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
๒.๓.๒๓๐   โรงพยาบาลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
๒.๓.๒๓๑   โรงพยาบาลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
๒.๓.๒๓๒  โรงพยาบาลหวยราช อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 
๒.๓.๒๓๓  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 
๒.๓.๒๓๔   โรงพยาบาลวังสามหมอ อําเภอวังสามหมอ จงัหวัดอุดรธานี 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๙๕     
 

๒.๓.๒๓๕   โรงพยาบาลพระแสง อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธาน ี
๒.๓.๒๓๖   โรงพยาบาลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
๒.๓.๒๓๗  โรงพยาบาลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
๒.๓.๒๓๘   โรงพยาบาลปะนาเระ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 
๒.๓.๒๓๙  โรงพยาบาลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 
๒.๓.๒๔๐   โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
๒.๓.๒๔๑   โรงพยาบาลมาบอํามฤต อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
๒.๓.๒๔๒   โรงพยาบาลบางขัน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒.๓.๒๔๓   โรงพยาบาลสรรพยา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
๒.๓.๒๔๔   โรงพยาบาลหนัคา อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
๒.๓.๒๔๕   โรงพยาบาลบานผือ อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธาน ี
๒.๓.๒๔๖   โรงพยาบาลคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูม ิ
๒.๓.๒๔๗  โรงพยาบาลมายอ อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 
๒.๓.๒๔๘   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบรุี อําเภอสายบรุี จังหวัดปตตานี 
๒.๓.๒๔๙   โรงพยาบาลไมแกน อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี 
๒.๓.๒๕๐   โรงพยาบาลกะพอ อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี” 

 ๔.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๒๘๘ ถึงลําดับที่ ๒.๔.๒๘๙ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ
และขั้นถอนพิษยา   ของขอ  ๒  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข   ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  เรื่อง  จัดตั้ง     
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ ๑๗๖) พ.ศ. ๒๕๔๕  เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตาม
ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   “๒.๔.๒๘๘ พิงคพยอมโพลีคลีนิค  เลขที ่๓ ซอย ๖ ถนนสนามบินเกา ตําบลสเุทพ  
                                           อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

๒.๔.๒๘๙   คลีนิกหมอวิโรจน เลขที่ ๓๔๕/๑๔ ถนนโพธิ์ศรี ตําบลหมากแขง  
                อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน”ี 
 

 ทั้งนี้  นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
                                         ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
       สุดารัตน เกยุราพันธุ 
                                   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข                       

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๗๖ ง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  



๒๙๖  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

(ฉบับที่ ๑๗๘) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล    
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
 ๑.  ใหยกเลิกสถานพยาบาลลําดับที่ ๒.๔.๗๘ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ ๑๗ เลขที่ 
๑๕๑๙ ถนนบางลี่ – หนองวัลยเปรียง ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในลําดับที่ ๒.๔    
วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการและ
ขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๒   
 ๒.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๑๔๔ ถึงลําดับที่ ๒.๑.๑๕๙ ในลําดับที่  
๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน    
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๕   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๗)       
พ.ศ. ๒๕๔๕  เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่     
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
       “๒.๑.๑๔๔ โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

๒.๑.๑๔๕   โรงพยาบาลพทุธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
๒.๑.๑๔๖   โรงพยาบาลหลวงพอเปน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
๒.๑.๑๔๗  โรงพยาบาลอรญัประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
๒.๑.๑๔๘   โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค อําเภอพยหุะคีรี จังหวัดนครสวรรค 
๒.๑.๑๔๙   โรงพยาบาลบานโคก อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 
๒.๑.๑๕๐   โรงพยาบาลสรางคอม อําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี 
๒.๑.๑๕๑   โรงพยาบาลศรบีุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภ ู
๒.๑.๑๕๒   โรงพยาบาลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภ ู
๒.๑.๑๕๓   โรงพยาบาลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ จงัหวัดอุบลราชธาน ี
๒.๑.๑๕๔   โรงพยาบาลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธาน ี
๒.๑.๑๕๕   โรงพยาบาลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 
๒.๑.๑๕๖   โรงพยาบาลบนันังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
๒.๑.๑๕๗   โรงพยาบาลกาบัง อําเภอกาบงั จังหวัดยะลา 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๒๙๗     
 

๒.๑.๑๕๘   โรงพยาบาลกรงุเทพ เลขที่ ๒ ซอยศูนยวิจัย ๗ ถนนเพชรบรุีตัดใหม                   
     แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

๒.๑.๑๕๙   โรงพยาบาลกรงุเทพพทัยา เลขที่ ๓๐๑ ถนนสุขุมวิท หมูที่ ๖ ตําบลนาเกลอื  
    อําเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุร”ี 
 ๓.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๒๕๑ ถึงลําดับที่ ๒.๓.๓๑๕ ในลําดับที่ 
๒.๓ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ   
ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕   
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  “๒.๓.๒๕๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ ๑๗ อําเภอสองพี่นอง                            
       จังหวัดสุพรรณบุรี 

๒.๓.๒๕๒ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท อําเภอพระสมุทรเจดีย                        
        จังหวัดสมุทรปราการ 
๒.๓.๒๕๓   โรงพยาบาลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
๒.๓.๒๕๔   โรงพยาบาลบางบอ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
๒.๓.๒๕๕  โรงพยาบาลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
๒.๓.๒๕๖  โรงพยาบาลหวยพลู อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
๒.๓.๒๕๗  โรงพยาบาลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
๒.๓.๒๕๘   โรงพยาบาลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
๒.๓.๒๕๙   โรงพยาบาลดอนตูม อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
๒.๓.๒๖๐   โรงพยาบาลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบรุี 
๒.๓.๒๖๑   โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
๒.๓.๒๖๒   โรงพยาบาลโคกเจริญ อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 
๒.๓.๒๖๓   โรงพยาบาลพฒันานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี
๒.๓.๒๖๔   โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
๒.๓.๒๖๕   โรงพยาบาลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม 
๒.๓.๒๖๖   โรงพยาบาลเจด็เสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
๒.๓.๒๖๗  โรงพยาบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
๒.๓.๒๖๘   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
๒.๓.๒๖๙   โรงพยาบาลวัดเพลง อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุร ี
๒.๓.๒๗๐  โรงพยาบาลประจันตคาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 
๒.๓.๒๗๑  โรงพยาบาลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 
๒.๓.๒๗๒  โรงพยาบาลตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว 
๒.๓.๒๗๓  โรงพยาบาลคลองหาด อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 
๒.๓.๒๗๔  โรงพยาบาลวฒันานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 
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๒.๓.๒๗๕  โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบรูณ 
๒.๓.๒๗๖  โรงพยาบาลตรอน อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 
๒.๓.๒๗๗ โรงพยาบาลดอยหลอ ก่ิงอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 
๒.๓.๒๗๘  โรงพยาบาลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
๒.๓.๒๗๙  โรงพยาบาลบึงสามัคคี อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 
๒.๓.๒๘๐   โรงพยาบาลศรธีาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธาน ี
๒.๓.๒๘๑   โรงพยาบาลขุขนัธ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒.๓.๒๘๒   โรงพยาบาลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
๒.๓.๒๘๓   โรงพยาบาลภสูงิห อําเภอภสูิงห จังหวัดศรีสะเกษ 
๒.๓.๒๘๔   โรงพยาบาลปรางคกู อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 
๒.๓.๒๘๕   โรงพยาบาลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรรีัมย 
๒.๓.๒๘๖  โรงพยาบาลบานกรวด อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
๒.๓.๒๘๗  โรงพยาบาลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
๒.๓.๒๘๘   โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา  
                จังหวัดนครราชสีมา 
๒.๓.๒๘๙   โรงพยาบาลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
๒.๓.๒๙๐   โรงพยาบาลครบุรี อําเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา 
๒.๓.๒๙๑   โรงพยาบาลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
๒.๓.๒๙๒  โรงพยาบาลจักราช อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
๒.๓.๒๙๓  โรงพยาบาลแกงสนามนาง อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสมีา 
๒.๓.๒๙๔  โรงพยาบาลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
๒.๓.๒๙๕   โรงพยาบาลคง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
๒.๓.๒๙๖   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
๒.๓.๒๙๗  โรงพยาบาลสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
๒.๓.๒๙๘   โรงพยาบาลบึงกาฬ อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 
๒.๓.๒๙๙  โรงพยาบาลบุงคลา อําเภอบุงคลา จังหวัดหนองคาย 
๒.๓.๓๐๐  โรงพยาบาลสุวรรณคูหา อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู
๒.๓.๓๐๑   โรงพยาบาลโนนสัง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
๒.๓.๓๐๒   โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธาน ี
๒.๓.๓๐๓   โรงพยาบาลพบิูลมังสาหาร อําเภอพิบลูมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี
๒.๓.๓๐๔   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อําเภอเดชอุดม  
                จังหวัดอุบลราชธาน ี
๒.๓.๓๐๕   โรงพยาบาลทุงศรีอุดม อําเภอทุงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
๒.๓.๓๐๖   โรงพยาบาลบณุฑริก อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ี
๒.๓.๓๐๗  โรงพยาบาลน้ํายืน อําเภอน้ํายนื จังหวัดอุบลราชธาน ี
๒.๓.๓๐๘   โรงพยาบาลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธาน ี
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๒.๓.๓๐๙   โรงพยาบาลทาโรงชาง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธาน ี
๒.๓.๓๑๐   โรงพยาบาลไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธาน ี
๒.๓.๓๑๑   โรงพยาบาลทาฉาง อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธาน ี
๒.๓.๓๑๒   โรงพยาบาลบานตาขุน อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 
๒.๓.๓๑๓   โรงพยาบาลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 
๒.๓.๓๑๔   โรงพยาบาลคีรรีัฐนิคม อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 
๒.๓.๓๑๕   คลินิกบานหมอ เลขที่ ๕๒๑ ถนนสมเด็จเจาพระยา แขวงคลองสาน     
              เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” 

 ๔.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๒๙๐ ถึงลําดับที่ ๒.๔.๒๙๓ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ
และขั้นถอนพิษยา   ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง       
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล    
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   “๒.๔.๒๙๐ โรงพยาบาลดารารัศม ีอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

๒.๔.๒๙๑   เจริญราษฎรคลินิก เลขที่ ๓๒๒/๓ ถนนเจรญิราษฎร ตําบลวัดเกตุ  
                อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
๒.๔.๒๙๒   บางขุนเทียน ๒ โพลีคลินิก เลขที่ ๑๒๕/๔๑–๔๔ ถนนเอกชัย แขวงบางบอน   
                เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
๒.๔.๒๙๓   สมบูรณโพลีคลินิก เลขที่ ๑๒๑/๑ ถนนแจงวัฒนะ หมูที่ ๓ อําเภอปากเกร็ด  
               จังหวัดนนทบุรี” 

 ๕. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่  ๒.๖.๑๒ ในลําดับที่ ๒.๖ วาดวย
สถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของ
ขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวง      สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยา
เสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  “๒.๖.๑๒  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดดารุลอีมาน บานบูเกะคละ หมูที่ ๖       
        ตําบลบุดี อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา” 
  

 ทั้งนี้  นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  
         สุดารัตน เกยุราพันธุ 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๙๑ ง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕) 



๓๐๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๗๙  (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

เร่ือง  กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
[เปนการกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษฯสาํหรับแตละป] 

 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๘๐) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสม ที่ผูอนุญาตจะอนุญาตใหผลิตหรือนําเขา 

 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๓ ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสม ที่ผูอนุญาตจะอนุญาตใหผลิตหรือนําเขา เพื่อประโยชนในการควบคุม
ปริมาณตามความเหมาะสมและจําเปนที่ตองใชในทางการแพทย และมิใหแพรระบาดไปใชในทางที่ผิด อันเปน
การควบคุมปริมาณยาเสพติดใหโทษใหมีประสิทธิภาพ รัดกุมและเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ในการผลิตหรือนําเขายาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสม 
ของผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหทําเปนหนังสือแจงความจํานงพรอมทั้งเหตุผล
และหลักฐานความจําเปน รวมทั้งปริมาณที่จะผลิตหรือนําเขาประจําปตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
  ขอ ๒ ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม 
ยาเสพติดใหโทษ พิจารณาจํานวนปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสม ที่จะ
อนุญาตใหผลิตหรือนําเขาประจําป  ทั้งน้ีตองคํานึงถึง 
  (๑)  การแพรกระจายของยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสม และ
ความจําเปนที่ตองการใชในทางการแพทย 
  (๒)  การจัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษของผูรับอนุญาต 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๓๐๑     
 

  (๓)   เหตุผลความจําเปนในการผลิตหรือนาํเขา 
  (๔)   ประวัติการประกอบธุรกิจและการปฏบิัติตามกฎหมายของผูรับอนุญาต 
  ขอ ๓ ในกรณีผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ มีความจําเปนที่
จะตองผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสมเพิ่มเติมจากปริมาณที่
ไดรับอนุญาตประจําปในขอ ๒ ใหผูรับอนุญาตแจงความจํานงเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผลและหลักฐานความ
จําเปน จํานวนปริมาณที่จะผลิตหรือนําเขา ตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และใหเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษพิจารณา โดยคํานึงถึง
เหตุผล     ความจําเปนและขอมูลอ่ืนประกอบตามที่ระบุไวในขอ ๒ 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
   สุดารัตน เกยุราพันธุ 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๘๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เร่ือง กําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสม 
ที่ใหสันนิษฐานวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 

 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตํารับที่มีโคเดอีนเปน   
สวนผสมที่ใหสันนิษฐานวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย   เพื่อเปนมาตรการควบคุมมิใหมีการครอบครอง         
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  เหลานี้มากเกินความจําเปนตองใชทางการแพทย 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มี      
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหง                      
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง         
สาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
  การมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสม             
เกินจํานวน ๒๕๐ มิลลิลิตร หรือ ๓๐ เม็ด หรือ ๓๐ แคปซูล ใหสันนิษฐานวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
      สุดารัตน เกยุราพันธุ 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕) 
 
 



๓๐๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๘๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล    
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗             
และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ   
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ   
ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
 ๑. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๑๖๐ ในลําดับที่ ๒.๑  วาดวย         
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  ขั้นเตรียมการ     
ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕   
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่  
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๘) พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง   
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
       “๒.๑.๑๖๐  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม” 
 ๒.   ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๓๑๖ ถึงลําดับที่ ๒.๓.๓๒๕ ในลําดับที่ 
๒.๓ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ 
ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕    
(พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่  
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๘) พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง   
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
    “๒.๓.๓๑๖ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบรุี           



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๓๐๓     
 

  ๒.๓.๓๑๗  โรงพยาบาลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 
  ๒.๓.๓๑๘   โรงพยาบาลเกาะชาง อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 
  ๒.๓.๓๑๙   โรงพยาบาลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชยั จังหวัดบุรีรัมย 
  ๒.๓.๓๒๐   โรงพยาบาลหนองหาน อําเภอหนองหาน จงัหวัดอุดรธานี 
  ๒.๓.๓๒๑   โรงพยาบาลภเูวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
  ๒.๓.๓๒๒  โรงพยาบาลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
  ๒.๓.๓๒๓  โรงพยาบาลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 
       ๒.๓.๓๒๔  โรงพยาบาลบานนาสาร อําเภอบานนาสาร จงัหวัดสุราษฎรธาน ี
    ๒.๓.๓๒๕  โรงพยาบาลรอนพิบูลย อําเภอรอนพิบูลย จงัหวัดนครศรีธรรมราช” 
 ๓. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๒๙๔ ถึงลําดับที่ ๒.๔.๒๙๕ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ
และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง      
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๘) พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล    
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  “๒.๔.๒๙๔ สองพี่นองโพลคีลีนิก เลขที่ ๒๐๙/๑๕ ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง  
                                        จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๒.๔.๒๙๕   ธีรศักดิ์คลีนิก เลขที่ ๙๐๑ หมูที่ ๑๔ ถนนมีชัย ตําบลในเมือง  

              อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย”  
๔.   ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๖.๑๓ ถึงลําดับที่ ๒.๖.๑๔ ในลําดับที่ ๒.๖  

วาดวยสถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยใน ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขัน้ตดิตาม 
ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๘) พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ             
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  “๒.๖.๑๓ ศูนยชุมชนบําบัดฟนฟูและฝกอาชีพเยาวชนบานเปยมรัก เลขที่ ๓๗๕ หมูที่ ๒  
                                         ตําบลนาซาํ อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 
   ๒.๖.๑๔   บานสวัสดิภาพเดก็และเยาวชน เลขที่ ๔๐/๔ ถนนพุทธมณฑล สาย ๑ หมูที่ ๓  
        แขวงบางละมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” 
 ๕. ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๗.๓ ในลําดับที่ ๒.๗ วาดวยสถานพยาบาล
ที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ 2 แหง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
  “๒.๗.๓ คลีนิกเพื่อนใจ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู  



๓๐๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

                                        อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู” 
  

 ทั้งนี้  นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖                    
                                                  สุดารัตน เกยุราพันธุ 
               รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๕ ง วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖) 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๘๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และกําหนดอํานาจหนาที่ 
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงใดหรือระดับใดเปนพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ และกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาว ตําแหนงใด หรือระดับใด        
มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามที่กฎหมายกําหนดไวทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
กํากับดูแล และแกไขปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
มาตรา ๔๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ  
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ     
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ 
มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดใหโทษออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ใหยกเลิก 
  (๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๔๘) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  (๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๓๐๕     
 

  ขอ ๒ แตงตั้งใหบุคคลซ่ึงดํารงตําแหนงตอไปนี้  เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม
มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติด  
ใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ทั้งหมด 
 (๑)    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (๒)   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (๓)   ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 (๔)   สาธารณสุขนิเทศก 
 (๕)   อธิบดีกรมการแพทย 
 (๖)    รองอธิบดีกรมการแพทย 
 (๗)   อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 (๘)   รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 (๙)   อธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ 
 (๑๐) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 (๑๑) อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 (๑๒)  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 (๑๓)  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 (๑๔)  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 (๑๕)  ผูวาราชการจังหวัด 
 (๑๖)  รองผูวาราชการจังหวัด 
 (๑๗)  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
 (๑๘)  นายแพทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 (๑๙)  ผูอํานวยการสํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 (๒๐)  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 (๒๑)  ผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 (๒๒)  ผูอํานวยการกองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 (๒๓)  ผูอํานวยการกองงานดานอาหารและยา สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 (๒๔)  ผูอํานวยการกองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาค      
    และทองถ่ิน  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 (๒๕)  ผูอํานวยการโรงพยาบาลของรฐั 
 (๒๖)  เภสัชกร นักเทคนิคการแพทยและเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย  
  ตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป   โรงพยาบาลของรัฐ 
 (๒๗) เภสัชกรและนักวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป  
  กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 (๒๘)  พนักงานของรัฐตําแหนงเภสชักร ตั้งแตระดับ ๓ พ ขึ้นไป 
  กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 (๒๙)  เภสัชกรและนักวิชาการอาหารและยา ตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป 



๓๐๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 (๓๐)  พนักงานของรัฐตําแหนงเภสชักร ตั้งแตระดับ ๓ พ ขึ้นไป 
  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 (๓๑) เภสัชกรกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 (๓๒)  พนักงานของรัฐตําแหนงเภสชักร ตั้งแตระดับ ๓ พ ขึ้นไป 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 ขอ ๓  ใหพนักงานเจาหนาที่ตามประกาศนี้ตองมีเอกสารมอบหมายประจําตัวตามแบบที่       
รัฐมนตรีประกาศกําหนด เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายในการปฏิบัติการดังกลาว 
 

 ขอ ๔  การใชอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง  (๒) (๓) (๔) และ (๕) ของพนักงาน  
เจาหนาที่ระดับ ๓ - ๖ หรือ ๓ พ – ๖ พ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หรือผูอํานวยการโรงพยาบาล  แลวแตกรณี 
 

  ขอ ๕  ประกาศฉบับนี้ใหใชบงัคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
        สุดารัตน เกยุราพันธ 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๗๒ ง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖) 
 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๘๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เร่ือง กําหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ 
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่     
ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ ตําแหนงใด ระดับใด หรือชั้นยศใด มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการ            
ตามที่กฎหมายกําหนดไวทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ กํากับดูแล และแกไขปญหา               
เก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
มาตรา ๕๘/๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ    
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๓๐๗     
 

มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดใหโทษออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
 

  ขอ ๑ กําหนดใหบุคคลดังตอไปนี้ มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการ ตามมาตรา ๕๘/๑ แหง    
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  (๑)  ผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
  (๒)  ขาราชการตํารวจ  นอกจากที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย     
วาดวยยาเสพติดใหโทษไวแลว ซ่ึงมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป 
  (๓)  ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงดํารงตําแหนงตอไปนี้ 
 (๓.๑)   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 (๓.๒)   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 (๓.๓)   ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 (๓.๔)   ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 (๓.๕)   อธิบดีกรมการปกครอง 
 (๓.๖)   รองอธิบดีกรมการปกครอง 
 (๓.๗)   ผูตรวจราชการกรมการปกครอง 
 (๓.๘)   ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
 (๓.๙)   ผูอํานวยการสวนการสอบสวนและรักษาความสงบ 
  สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
 (๓.๑๐) ผูอํานวยการสวนอํานวยความเปนธรรม 
  สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
 (๓.๑๑) หัวหนากลุมงานนิติการ 
 สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
 (๓.๑๒) หัวหนากลุมทุกกลุมในสาํนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
 (๓.๑๓) ผูอํานวยการสํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
 (๓.๑๔) ผูอํานวยการสวนยุทธการและขาว 
  สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
 (๓.๑๕) ผูอํานวยการสวนกําลังพลและสงกําลังบาํรุง 
  สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
 (๓.๑๖) ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการพิเศษ 
  สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
 (๓.๑๗)  ปลัดจังหวัด 
 (๓.๑๘) หัวหนากลุมงานปกครองจังหวัด 
 (๓.๑๙)  จาจังหวัด (หัวหนากลุมปกครองและอํานวยความเปนธรรม) 



๓๐๘  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

 (๓.๒๐)  ปองกันจังหวัด (หัวหนาฝายความมั่นคง) 
 (๓.๒๑)  นายอําเภอ 
 (๓.๒๒)  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ  
 (๓.๒๓)  ปลัดอําเภอ 
 

  ขอ ๒ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตาม 
ประกาศนี้  ตองมีเอกสารมอบหมายประจําตัวตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ             
มอบหมายในการปฏิบัติการดังกลาว 
 

  ขอ ๓   ประกาศฉบับนี้ใหใชบงัคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
       สุดารัตน เกยุราพันธุ 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๗๒ ง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๘๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เร่ือง การออกเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
หรือพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ ตองมีเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวเพื่อแสดงตนและแสดงอํานาจหนาที่   
ในการปฏิบัติการตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ กํากับดูแล และแกไขปญหาเกี่ยวกับ        
ยาเสพติดใหโทษ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒    
มาตรา ๔๙ วรรคสาม และมาตรา ๕๘/๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ  
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดย     
ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 

  ขอ ๑ เอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ ใหมี ๒ แบบ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  เอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๔๙  

       วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๘/๑ ใหเปนไปตาม แบบ ป.๑ ทายประกาศนี้ 
  (๒)  เอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที ่



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๓๐๙     
 

         เพื่อปฏิบตัิการตามมาตรา ๕๘/๑ ใหเปนไปตาม แบบ ป.๒ ทายประกาศนี้ 
 

  ขอ ๒ ใหหัวหนาสวนราชการตนสังกัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการตนสังกัด
ออกเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนด
ในขอ ๑ 
  เมื่อไดออกเอกสารมอบหมายดังกลาวแลว ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการตามวรรคหนึ่งรายงานใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบ 
 

  ขอ ๓ เอกสารมอบหมายตามขอ ๒ ใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกเอกสาร  โดยใหระบุวันออก
เอกสารและวันหมดอายุไวในเอกสารนั้นใหชัดเจน 
 

  ขอ ๔ ในกรณีที่เอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงาน
เจาหนาที่จะหมดอายุ และมีความประสงคจะขอรับเอกสารฉบับใหมเพื่อใชแทนเอกสารฉบับเดิม ใหแจงหัวหนา
สวนราชการตนสังกัด เพื่อดําเนินการตามขอ ๒ 
 
  ขอ ๕ ในกรณีที่เอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงาน
เจาหนาที่ชํารุด สูญหายหรือถูกทําลายดวยประการใด ๆ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงาน      
เจาหนาที่ผูนั้นรีบแจงหัวหนาสวนราชการตนสังกัดพรอมทั้งสงเอกสารที่ชํารุดนั้นหรือหลักฐานการแจงความตอ 
เจาหนาที่ตํารวจ แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามขอ ๒ 
 

  ขอ ๖   ประกาศฉบับนี้ใหใชบงัคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   สุดารัตน เกยุราพันธุ 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๗๒ ง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๐  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

 
 

สวนราชการ………………………………… 
  เอกสารนี้เปนหลักฐานแสดงวา 

 

ยศ/ชื่อ ………………………………………………………………………………………………
ตําแหนง ……………………………………………………………………………………………
สังกัด …………………………………………………………………………………………………

 

มีอํานาจหนาท่ีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๘/๑  
 

  
   วันออกเอกสาร ………….…..……… 

 

                        วนัหมดอาย ุ………….….…..……… 
 
                             ลงชื่อ  ……………………………….
                                              (                                )
                                        หัวหนาสวนราชการ 

                   
 

      ……………………………..……………………….… 
                     ลายมือชือ่ 

แบบเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ 
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ (ขนาดเทาฉบับจริง) 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ป.๑   
เอกสารสีเขียว 

แบบ ป.๑ เลขท่ี ………………..

 ๘.๕ ซม. 

ดานหลัง  ๘.๕ ซม. 

๕.๕ ซม.

ดานหนา 

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง 
 (๑)   เขาไปในสถานที่ทาํการของผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออก  สถานที่ผลิต
สถานที่จําหนาย สถานที่เก็บยาเสพติดใหโทษหรือสถานที่ที่ตองไดรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
 (๒)   เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจคนเมื่อมีเหตอุันควรเชื่อได
ตามสมควรวามีทรัพยสินซ่ึงมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด  หรือไดใช
หรือจะใชในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได 
ประกอบกบัมีเหตุอันควรเชือ่วาเนือ่งจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรัพยสินนั้น
จะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปล่ียนสภาพไปจากเดมิ 
 (๓) คนบุคคลหรือยานพาหนะใดๆที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามียาเสพ
ติดใหโทษซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 (๔)   คนตามบทบญัญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 (๕)   ยึดหรืออายดัยาเสพตดิใหโทษที่มีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือ
ทรัพยสินอื่นใดที่ไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
 

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ มาตรา ๕๘/๑ 
 ในกรณีจําเปนและมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเสพยาเสพตดิ
ใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕   อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในเคหสถาน   สถานที่ใดๆ  หรือยานพาหนะ  ใหมีอํานาจตรวจ  หรือทดสอบ  หรือส่ังให  
รับการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นมียาเสพติดใหโทษดังกลาวอยูใน  
รางกายหรือไม 

คําเตือน 
 ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนกังานเจาหนาที่ 

ผูปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  

หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจ 

หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังตามมาตรา ๕๘/๑ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
สวนราชการ………………………………………………………………………… 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๓๑๑     
 

 
สวนราชการ………………………………… 

  เอกสารนี้เปนหลักฐานแสดงวา 
 

ยศ/ชื่อ ………………………………………………………………………………………………
ตําแหนง ……………………………………………………………………………………………
สังกัด …………………………………………………………………………………………………
 

มีอํานาจหนาท่ีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
มาตรา ๕๘/๑  
 

  
   วันออกเอกสาร ………….…..……… 

 

                         วันหมดอาย ุ………….….…..………
 
                             ลงชื่อ  ……………………………….
                                              (                                )
                                        หัวหนาสวนราชการ 

                   
 

      ……………………………..……………………….… 
                     ลายมือชือ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานหนา 

แบบ ป.๒    
เอกสารสีเหลือง 

๘.๕ ซม. 

แบบ ป.๒ เลขท่ี ………………….. 

 
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยยาเสพตดิใหโทษ

มาตรา ๕๘/๑ 
 ในกรณีจําเปนและมีเหตุอนัควรเชื่อไดวามีบคุคล
หรือกลุมบุคคลใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
ประเภท ๒ หรอืประเภท ๕  อนัเปนความผดิตาม 
พระราชบัญญตัินี้   ในเคหสถาน สถานที่ใดๆ  หรอื
ยานพาหนะ   ใหมีอํานาจตรวจ หรอืทดสอบ หรือสั่ง
ใหรับการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรอืกลุมบุคคล
นั้นมียาเสพติดใหโทษดังกลาวอยูในรางกายหรือไม 

 

คําเตือน 
ผูใดไมปฏิบตัิตามคําสัง่ของพนกังานฝายปกครอง 

หรือตํารวจหรอืพนักงานเจาหนาท่ี 
ซึ่งสั่งตามมาตรา ๕๘/๑ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  
หรือปรบัไมเกนิหนึ่งหม่ืนบาท 

 

 

สวนราชการ
………………………………………………………………………

 ๘.๕ ซม. 

๕.๕ ซม.

ดานหลัง 



๓๑๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

         
 

สวนราชการ ………………………………….. 
 

เอกสารนี้เปนหลักฐานแสดงวา 
 

ยศ/ช่ือ ………………………………………………………………………………………………… 
ตําแหนง ……………………………………………………………………………………………… 
สังกัด …………………………………………………………………………………………………… 

 

มีอํานาจหนาที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๘/๑  
 
 
          วันออกเอกสาร…….…………………… 
 
                                          วันหมดอายุ ……….………….…..…… 
 
                                                 ลงช่ือ ……………..…………………..……… 
                                                          (                               ) 

                        หัวหนาสวนราชการ             
 
 
 
 

      ………..……………………………………………….… 
                   ลายมือชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ป.๑   เอกสารสีเขียว 

  (ภาพขยาย - ดานหนา)

  ๘.๕ ซม.

๕.๕ ซม.

แบบ ป.๑ เลขที่ ………………………. 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๓๑๓     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง 
 (๑)   เขาไปในสถานที่ทําการของผูรับอนุญาตนําเขาหรอืสงออก     สถานที่ผลิต     

สถานที่จําหนาย  สถานที่เก็บยาเสพตดิใหโทษ หรือสถานที่ที่ตองไดรับอนญุาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี้ 

 (๒)   เขาไปในเคหสถาน  หรือสถานที่ใดๆ  เพ่ือตรวจคนเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได 
ตามสมควรวามีทรพัยสินซึ่งมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด   หรือไดใช 
หรือจะใชในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได 
ประกอบกับมเีหตอุันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได   ทรัพยสินนั้น
จะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 
 (๓)   คนบุคคลหรือยานพาหนะใดๆที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามียาเสพ
ติดใหโทษซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 (๔)   คนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 (๕)   ยึดหรืออายัดยาเสพติดใหโทษที่มีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย  หรือทรัพยสิน
อื่นใดที่ไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ มาตรา ๕๘/๑ 
   ในกรณีจําเปนและมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเสพยาเสพติด 
ใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕  อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในเคหสถาน  สถานที่ใดๆ หรือยานพาหนะ  ใหมีอํานาจตรวจ หรือทดสอบ หรือสั่งให   
รับการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นมียาเสพติดใหโทษดังกลาวอยูใน   
รางกายหรือไม 

คําเตือน 
 ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที ่

ผูปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  

หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  

หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๕๘/๑ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 

สวนราชการ …………………………………………………………………………… 

  ๘.๕ ซม.

๕.๕ ซม.

(ภาพขยาย - ดานหลัง)



๓๑๔  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

   
 
 

สวนราชการ …………………………………… 
 

เอกสารนี้เปนหลักฐานแสดงวา 
 

ยศ/ช่ือ …………………………………………………………………………………..…….……… 
ตําแหนง ……………………………………………………………………………………...……… 
สังกัด ……………………………………………………………………………………………...…… 

 

มีอํานาจหนาที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
มาตรา ๕๘/๑  

      วันออกเอกสาร…….…………………… 
 

                                          วันหมดอายุ ……….………….…..…… 
 

                                                              ลงชื่อ  …………………………………….………. 
                                                                      (                                ) 
                                                               หัวหนาสวนราชการ 

   
 

      …………………..………………………………………. 
                     ลายมือชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ภาพขยาย - ดานหนา)

แบบ ป.๒   เอกสารสีเหลือง

แบบ ป.๒ เลขที่ ………………………. 

  ๘.๕ ซม.

๕.๕ ซม.



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๓๑๕     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

มาตรา ๕๘/๑ 

     ในกรณีจําเปนและมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีบุคคล
หรือกลุมบุคคลใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
ประเภท ๒  หรือประเภท ๕   อันเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  ในเคหสถาน  สถานที่ใดๆ  หรือ
ยานพาหนะ  ใหมีอํานาจตรวจ หรือทดสอบ หรือส่ัง
ใหรับการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคล
นั้นมียาเสพติดใหโทษดังกลาวอยูในรางกายหรือไม 

 

คําเตือน 
ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานฝายปกครอง 

หรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ 
ซึ่งส่ังตามมาตรา ๕๘/๑ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 

สวนราชการ ………………………………………. 
 

  

(ภาพขยาย - ดานหลัง)

  ๘.๕ ซม.

๕.๕ ซม.



๓๑๖  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๘๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และกําหนดอํานาจหนาที่ 
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) 

 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดเพิ่มเติมใหบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงใดหรือระดับใดเปนพนักงาน 
เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ กํากับดูแล และแกไขปญหา    
เก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
มาตรา ๔๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ  
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ    
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ 
มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดใหโทษออกประกาศแตงต้ังใหบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อ   
ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ เพิ่มเติมเปนลําดับที่ (๓๓) ถึงลําดับที่ (๓๙) ของขอ 
๒    แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และกําหนด
อํานาจหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ  ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๓๓)   ผูอํานวยการสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 
  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 (๓๔)   ผูอํานวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 (๓๕)   ผูอํานวยการกองควบคุมอาหาร สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 (๓๖)   นิติกร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 (๓๗)   ผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
 (๓๘)   เจาหนาทีท่ะเบยีนวิชาชีพ กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 (๓๙)   สาธารณสุขอําเภอ/สาธารณสขุก่ิงอําเภอ 
 

  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  สุดารัตน เกยุราพันธุ 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖) 
 
 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๓๑๗     
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๘๗ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล    
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗            
และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ   
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
 ๑.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๑๖๑ และลําดับที่ ๒.๑.๑๖๒ ในลําดับที่ 
๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘๒)         
พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่     
๒๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
       “๒.๑.๑๖๑ โรงพยาบาลพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 
  ๒.๑.๑๖๒  โรงพยาบาลวชิรปราการ เลขที่ ๑๒๓ ถนนศรีนครินทร หมูที่ ๘  
    ตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวัดสมุทรปราการ” 
 ๒.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๔.๒๙๖ และลําดับที่ ๒.๔.๒๙๗ ในลําดับที่ 
๒.๔ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นเตรียมการ
และขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง      
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความ
ในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  “๒.๔.๒๙๖ โรงพยาบาลหนองกี่ อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย 
  ๒.๔.๒๙๗  คลินิกลอค ๖ การแพทย เลขที่ ๑๐๐/๕๔๖ ถนนดํารงคลัทธิพพิัฒน  
               แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร” 

 ๓.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๘.๑๖ ถึงลําดับที่ ๒.๘.๒๒ ในลําดับที่ ๒.๘ 
วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน          
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕    
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล        
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  “๒.๘.๑๖ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพบานชีวิตใหม อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 



๓๑๘  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

  ๒.๘.๑๗   ศูนยฟนฟูสมรรถภาพบานภมรบุตร ก่ิงอําเภอบานคา จังหวัดราชบุร ี
  ๒.๘.๑๘   บานชีวิตใหม สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เลขที ่๒๑๗ หมู ๒ 

             ตําบลโนนสมบรูณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 
  ๒.๘.๑๙   ศูนยพัฒนาชีวิตนาคปรก เลขที่ ๓๔๒ ถนนเทอดไท  แขวงปากคลอง  

             เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
  ๒.๘.๒๐   บานรักษใจ เลขที่ ๔๓/๑ ถนนรังสิต-นครนายก หมู ๖ ตําบลนพรัตน  

             อําเภอหนองเสอื จังหวัดปทุมธาน ี
  ๒.๘.๒๑   โรงพยาบาลเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 
  ๒.๘.๒๒   โรงพยาบาลภผูามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน” 
  

 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖                           
        สุดารัตน เกยุราพันธุ 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖) 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๘๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เร่ือง กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่จะตองใชในทางการแพทย 
และทางวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ (๔) และมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติ               
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติดใหโทษออกประกาศกําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่จะตองใชในทางการแพทย
และทางวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังตอไปนี้ 

๑.    โคคาอีน (Cocaine)        ๑.๗  กิโลกรัม 
๒.    โคเดอีน (Codeine)       ๑,๐๐๐.๐  กิโลกรัม 
๓.    เดกซโตรโพรพอไซฟน (Dextropropoxyphene)                 ๒๘.๐  กิโลกรัม 
๔.    ไดเฟนอกไซเลต (Diphenoxylate)                 ๗๕.๐  กิโลกรัม 
๕.    เฟนทานลิ (Fentanyl)         ๐.๓  กิโลกรัม 
๖.    ฝนยา (Medicinal Opium) ๑,๑๑๓.๐  กิโลกรัม 
๗.   เมทาโดน (Methadone)      ๖๔.๐  กิโลกรัม 
๘.    มอรฟน (Morphine)      ๒๙.๐  กิโลกรัม 
๙.    เพทิดีน (Pethidine)      ๙๘.๐  กิโลกรัม 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๓๑๙     
 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    สุดารัตน เกยุราพันธุ 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖) 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๘๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เร่ือง จัตตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ    
พ.ศ. ๒๕๒๒  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗            
และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ   
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
  ๑  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๑.๑๖๓ ถึงลําดับที่ ๒.๑.๑๖๙ ในลําดับที่ 
๒.๑ วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  
ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘๗) พ.ศ. 
๒๕๔๖ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 “๒.๑.๑๖๓ โรงพยาบาลศรธีัญญา อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 ๒.๑.๑๖๔   โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร อําเภอเมืองนครพนม                        
        จังหวัดนครพนม 
 ๒.๑.๑๖๕   โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 ๒.๑.๑๖๖   โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 
 ๒.๑.๑๖๗   โรงพยาบาลสวนปรุง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 ๒.๑.๑๖๘   สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๑.๑๖๙   โรงพยาบาลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง” 
  ๒.   ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๒.๑๘๘  ในลําดับที่ ๒.๒  วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ขั้นเตรียมการ
และ ขั้นถอนพิษยา ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้ง
สถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึง



๓๒๐  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ 

แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ ๑๗๔) พ.ศ. ๒๕๔๕   เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตาม
ความในพระราช 
บัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
 “๒.๒.๑๘๘ โรงพยาบาลคายเขตอุดมศักดิ์ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร” 
 ๓.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๓.๓๒๖ ในลําดับที่ ๒.๓ วาดวย
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก  ขั้นเตรียมการ  ขั้นถอน
พิษยา  ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. 
๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาล     ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
 “๒.๓.๓๒๖ โรงพยาบาลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน” 
  ๔.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๗.๔ ถึงลําดับที่ ๒.๗.๙ ในลําดับที่ ๒.๗  
วาดวยสถานพยาบาลที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษเฉพาะแบบผูปวยนอก ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและ          
ขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 “๒.๗.๔  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 ๒.๗.๕   โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ อําเภอเมืองสมุทรปราการ                         
    จังหวัดสมุทรปราการ 
 ๒.๗.๖   โรงพยาบาลสามงาม อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 
 ๒.๗.๗   โรงพยาบาลบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จงัหวัดพิจิตร 
 ๒.๗.๘   โรงพยาบาลโพธิ์ประทับชาง อําเภอโพธิ์ประทบัชาง จังหวัดพจิิตร 
 ๒.๗.๙   โรงพยาบาลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน” 
  ๕.  ใหเพิ่มเติมสถานพยาบาลตอไปนี้เปนลําดับที่ ๒.๘.๒๓ ถึงลําดับที่ ๒.๘.๒๕ ในลําดับที่ ๒.๘ 
วาดวยสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน        
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘๗) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความ
ในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 “๒.๘.๒๓ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ๒.๘.๒๔   โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
 ๒.๘.๒๕   สถาบันกัลยาณราชนครินทร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร” 
  ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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   สุดารัตน เกยุราพันธุ 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๒ ง ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๙๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ     
พ.ศ. ๒๕๒๒   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน   
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
 

 ๑. นายทวีศักดิ์  สีทองสุรภณา 
 ๒. นางอนัญญา  โพธิศิริ 
 ๓. นายปฐม  สวรรคปญญาเลิศ 
 ๔. นางสาวโอภา  วัชระคุปต 
 ๕. นางสาวสุวัฒนา  จุฬาวัฒนทล 
 ๖. นางสาววรรณา  สมบูรณวิบูลย 
 

  ทั้งน้ีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   สุดารัตน เกยุราพันธุ 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๓๔ ง ลงวันที่ ๒๓ มนีาคม ๒๕๔๗) 
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ตอนที่ ๔ 
 

ระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุ 
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สารบัญ 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

 
 หนา 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข   เรื่อง  การซ้ือและจําหนายยาเมทาโดน 
 (ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔) ๓๒๗ 
 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข   วาดวยการกําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
  ซ่ึงเปนสวนผสมในยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  
  ที่ผลิตหรือนําเขา  
  (ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕) ๓๒๙ 
 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาตมีไวในครอบครอง 
 ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔   พ.ศ. ๒๕๒๗  
 (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗) ๓๓๑ 
 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑) ๓๓๒ 

 



 



                                                                                                    รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๓๒๗

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง การซื้อและจําหนายยาเมทาโดน 

 
  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เรื่อง 
จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เรื่อง ระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับ
สถานพยาบาล ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ และฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง กําหนดปริมาณยาเสพติดให
โทษในประเภท ๒ ที่ผูรับอนุญาตจะจําหนายหรือมีไวในครอบครองไดประจําป ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๔ 
  ดังนั้น เพื่อใหการซื้อและจําหนายยาเมทาโดนเปนไปดวยความรัดกุม เหมาะสม และถูกตอง 
กระทรวงสาธารณสุขจึงไดวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการซื้อและจําหนายยาเมทาโดนไว ดังตอไปนี้ 
 

  ขอ ๑ ผูใดประสงคจะซื้อหรือจําหนายยาเมทาโดน   ตองเปนผูไดรับอนุญาตและเปนผูปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเรื่องวิธีการจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท ๒    
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๒ 
 

  ขอ ๒ ใหผูรับอนุญาตตามขอ ๑ ที่ประสงคจะขอซื้อยาเมทาโดนครั้งตอไป สงรายงานการรับ
จายยาเสพติดใหโทษประจําเดือน (ย.ส. ๖) และรายงานการรับจายยาเสพติดใหโทษประจําป (ย.ส. ๗) แลวแต
กรณี ตอกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  สําหรับผูรับอนุญาตตามขอ ๑  ที่เปนผูบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษ  ใหสงแบบ  
ส.๒/๖/สต. ๑ ใหกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบดวย 
  ขอ ๓ การจําหนายยาเมทาโดนครั้งแรกใหแกผูถือใบอนุญาต หมวด ก. และ หมวด ค.         
ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจําหนายไดดังนี้ 
  (๑) ประเภททัว่ไป พิจารณาจาํหนายไดไมเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหมีได 

      ประจําป  
 (๒) การจําหนายใหแกผูบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษ  ใหสาํนักงานคณะกรรมการ         
   อาหารและยาพิจารณาจาํหนายไดไมเกินหนึง่ในสี่ของปริมาณยาเสพติดใหโทษตามที่            
   รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหมไีดประจําป 
  การจําหนายครัง้ตอไป ใหสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาจําหนายไดตามความ
จําเปน แตไมเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหมไีดประจําป 
 

ขอ ๔ การจําหนายยาเมทาโดนใหแกผูรับอนุญาตขอซื้อพิเศษตามแบบ ย.ส. ๘ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเปนผูพิจารณาจําหนายไดตามความจําเปน 

 

  ขอ ๕ ในการจําหนายยาเมทาโดนตามขอ ๓ วรรคสอง และขอ ๔ ใหคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ เปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือ 
 (๑)  อธิบดีกรมการแพทย หรือผูแทน    เปนประธานกรรมการ 
 (๒)  ผูประสานงานโครงการปองกันและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  เปนกรรมการ 



๓๒๘  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 (๓)  ผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด หรือผูแทน   เปนกรรมการ 
 (๔)  หัวหนาฝายปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด 
 สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือผูแทน    เปนกรรมการ 
 (๕)  หัวหนางานบรกิารและจัดหา กองควบคุมวัตถุเสพติด     เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

  ขอ ๖  ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 

  ขอ ๗  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันประกาศเปนตนไป ระเบียบใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้        
ใหใชระเบียบนีแ้ทน 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
             ส. พริ้งพวงแกว 
                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๓๒๙

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยการกําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 

ซึ่งเปนสวนผสมในยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตหรือนําเขา 
 
  เพื่อใหการผลิตหรือการนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เปนไปดวยความเหมาะสม 
และรัดกุม กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่จะกําหนดปริมาณของยาเสพติดใหโทษ        
ในประเภท ๒ ที่ผูรับอนุญาตใหผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ พึงจะมีไวในครอบครองได หรือที่เปน     
สวนประกอบในยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผูรับอนุญาตนําเขาพึงนําเขามาได ไวดังตอไปนี้ 
 

  ขอ ๑ ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓   ที่ผูผลิตหรือผูนําเขาจะไดรับอนุญาตใหผลิตหรือ         
นําเขาได ตองเปนยาตามที่ INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD 
แหงสหประชาชาติ       ไดประกาศระบุไววาเปนยาใน Schedule III ของอนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติดให
โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ โดยไดประกาศรวบรวมไวตามบัญชี “Yollow List, Part Two” ฉบับลาสุด 
 

  ขอ ๒  ผูรับอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓   ที่ไดรับอนุญาตใหม หรือเคยไดรับ
อนุญาตผลิตมาแลวไมถึงสี่ป สามารถขอรับอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ไดตามปริมาณที่ตองการ 
 

  ขอ ๓ ผูรับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓    อยูเดิมกอนระเบียบนี้ใชบังคับ      
ไมนอยกวาสี่ป ใหสามารถผลิตยาเสพติดใหโทษดังกลาวไดในปริมาณที่ไมสูงไปกวาปริมาณของปหลังสุดที่ไดรับ
อนุญาตใหผลิตอยูแลว 
 

  ขอ ๔ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามขอ ๓ ประสงคจะ     
ขอเพิ่มปริมาณการผลิตซ่ึงยาเสพติดใหโทษดังกลาวขึ้นอีก ใหยื่นคํารองตอเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานความจําเปนในการขอเพิ่มปริมาณดวย ทั้งนี้ ใหถือผลเฉลี่ยของ
ปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ในระยะยอนหลังไปสองป 
เปนเกณฑในการกําหนดปริมาณที่จะเพิ่มใหในปตอไปไดไมเกินรอยละสิบ 
 

  ขอ ๕ ผูรับอนุญาตนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ไดรับอนุญาตใหมหรือเคยไดรับ
อนุญาตนําเขามาแลวไมถึงสามป สามารถขอรับอนุญาตนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ไดตามปริมาณ  
ที่ตองการ 
  ขอ ๖ ผูรับอนุญาตนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓   อยูเดิมกอนระเบียบนี้ใชบังคับ    
ไมนอยกวาสามป ใหสามารถนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษดังกลาวไดในปริมาณไมสูงไปกวาปริมาณของปหลังสุด     
ที่ไดรับอนุญาตใหนําเขาอยูแลว 
 

  ขอ ๗ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามขอ ๖ ประสงคจะ   
ขอเพิ่มปริมาณการนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษดังกลาวขึ้นอีก ใหยื่นคํารองตอเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานความจําเปนในการขอเพิ่มปริมาณดวย ทั้งนี้ใหถือผลเฉลี่ย   
ของปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่ไดนําเขามาแลวในระยะยอนหลังไปสองปเปนเกณฑในการกําหนด
ปริมาณที่จะเพิ่มใหในปตอไปไดไมเกินรอยละสิบ 
 



๓๓๐  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

  ขอ ๘ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓   ประสงคจะ     
ขอเพิ่มปริมาณการผลิตหรือนําเขาเกินปริมาณรอยละสิบ ใหยื่นคํารองตอเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานความจําเปนในการขอเพิ่มปริมาณดังกลาว 
 

  ขอ ๙ ใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูพิจารณาคํารองของผูรับอนุญาต
ตามขอ ๒ ขอ ๕ และขอ ๘ โดยคํานึงตามเหตุผลและพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายในอดีตของผูรับ         
ใบอนุญาตดวย 
 

  ใหยกเลิกระเบยีบ กฎ หรือขอบังคับเก่ียวกับเรื่องนี้ที่ใชอยูแตเดิม และใหใชระเบียบนี้แทน 
 
 สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๒๕ 
          ส. พริ้งพวงแกว 
               รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาตมีไวในครอบครอง 



                                                                                                    รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๓๓๑

ซึ่งยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๔ 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 
  เพื่อใหการควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ     
พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนไปดวยความเหมาะสมและรัดกุม กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดระเบียบวาดวยคุณสมบัติ    
ของผูรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไวดังนี้ 
 

  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต    
มีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ พ.ศ. ๒๕๒๗” 
 

  ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘ เปนตนไป 
 

  ขอ ๓  ผูรับอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑)  สวนราชการ  ผูรับใบอนุญาตจะตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง หรือ       
หัวหนากอง 
  (๒)  มหาวิทยาลัย  ผูรับใบอนุญาตจะตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาภาควิชา 
  (๓)  โรงพยาบาลของทางราชการ  ผูรับใบอนุญาตจะตองดํารงตําแหนงผูอํานวยการ          
โรงพยาบาลนัน้ๆ 
  (๔)  รัฐวิสาหกิจ  ผูรับใบอนุญาตจะตองดํารงตําแหนงผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลที่ดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนในรัฐวิสาหกิจ
นั้น หรือผูที่บุคคลดังกลาวไดมอบหมายเปนลายลักษณอักษรซึ่งจะตองมีตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือ
หัวหนากอง 
  (๕)  เอกชนที่มีฐานะเปนนิติบุคคล   ผูรับใบอนุญาตจะตองเปนนิติบุคคล   โดยมีกรรมการ        
ผูจัดการ ผูมีอํานาจดําเนินการแทนนิติบุคคล หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคลนั้นๆ เปนผูดําเนินการ  และการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจเปนหลักฐาน 
  (๖)  เอกชนที่มิไดมีฐานะเปนนิติบุคคล   ผูรับใบอนุญาตจะตองเปนเจาของกิจการนั้นๆ  
  (๗)  กรณีนอกเหนือไปจากที่กลาวขางตน   ใหนําเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพตดิให
โทษพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
 

  ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
           ลงชื่อ  มารุต บุนนาค 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 



๓๓๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรักษายาเสพติด
ใหโทษของกลาง พ.ศ. ๒๕๒๘ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ ใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน และใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษ กับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติด และคําสั่งสํานักนายก       
รัฐมนตรีวาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข   
จึงวางระเบียบไว ดังนี้ 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ
ของกลาง พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิก 
 (๑)  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรกัษายาเสพติดใหโทษของกลาง พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 (๒)  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรกัษายาเสพติดใหโทษของกลาง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๒ 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือกฎอ่ืนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือ
แยงกับขอความแหงระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔  ในระเบียบนี ้
  “ยาเสพติดใหโทษของกลาง” หมายความวา ยาเสพติดใหโทษที่มีผูสงมอบใหกระทรวง        
สาธารณสุข หรือที่ศาลสั่งริบ หรือยึดไว แลวตกเปนของกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
  “คณะกรรมการกลาง”  หมายความวา  คณะกรรมการกลางตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
  “คณะกรรมการระดับจังหวัด”  หมายความวา  คณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ   
เก่ียวกับยาเสพติดใหโทษของกลางที่อยูในความรับผิดชอบของจังหวัด 
  ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้และใหมีอํานาจวินิจฉยัชี้ขาด
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ้
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการระดับจังหวัด 

 
  ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการกลาง ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนประธาน 
และผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส. ผูแทนกรมตํารวจ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรมวิทยาศาสตรการแพทย   
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ผูแทนกรมการแพทย ผูแทนกรมสุขภาพจิต เปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการอื่น ๆ ที่กระทรวง
สาธารณสุขแตงตั้งไมเกินหาคนเปนกรรมการ 
  ใหผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ขอ ๗  ใหมีคณะกรรมการระดับจังหวัดรับผิดชอบเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษของกลางที่อยูใน
ความรับผิดชอบของจังหวัด มีองคประกอบตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการ    
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดเปนกรรมการ 
 ขอ ๘  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสยีงขางมาก 
  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ระชุม
ออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 ขอ ๙  ใหคณะกรรมการกลาง มีหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเห็นเกี่ยวกับ 

 (๑) การนํายาเสพติดใหโทษของกลางไปใชประโยชน 
 (๒) การจําหนายยาเสพติดใหโทษของกลาง 
 (๓) การทาํลายยาเสพติดใหโทษของกลาง 
 (๔) การอ่ืนที่กําหนดไวในระเบียบนี้  หรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขหรือ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 
  ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการระดบัจังหวัดมีอํานาจหนาที่เก่ียวกบั 
  (๑) รับผิดชอบในการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางที่อยูในความรับผิดชอบของจังหวัด 
  (๒) พิจารณาหรือรับผิดชอบการทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง 
  (๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามความจําเปน 
  (๔) พิจารณาหรือดําเนินการอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือตามที่กระทรวง
สาธารณสุขมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง 

 

สวนที่ ๑ 
การตรวจรับ 

 
 ขอ ๑๑ ใหมีคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลาง ประกอบดวย ผูที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา หรือผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง หรือ
คณะกรรมการระดับจังหวัด แลวแตกรณีไมนอยกวาสามคน เปนกรรมการ 
 ขอ ๑๒  ในระดับจังหวัดใหคณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนดสถานที่ตรวจรับและจัดตั้งคลัง
เก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางตามความจําเปนและเหมาะสม 



๓๓๔  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

 ขอ ๑๓  ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลาง มีหนาที่ 
(๑)  ตรวจรับและเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง 
(๒) จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลาง ตามแบบ ๑ แนบทาย

ระเบียบนี ้
(๓) จัดทําหลักฐานการรับหรือสงมอบยาเสพติดใหโทษของกลาง 
(๔)  เก็บรักษากุญแจคลังยาเสพตดิใหโทษของกลางตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีกําหนด 
 (๕) การอ่ืนที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือตามที่คณะกรรมการกลางหรือคณะกรรมการระดบั

จังหวัดมอบหมาย 
  ขอ ๑๔ การตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลาง ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษ 
ของกลางตรวจเอกสารดังนี้กอนตรวจรับ 
  (๑) สําเนารายงานการตรวจพสิูจนจากตนเรือ่ง 
  (๒) สําเนาหนงัสือนําสงตรวจพิสูจนจากหนวยงานนําสงตรวจพิสูจน 
  (๓) บัญชียาเสพติดใหโทษของกลางตามแบบที่คณะกรรมการกลางกาํหนด 
  ขอ ๑๕ ยาเสพติดใหโทษของกลางที่จัดเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ 
เมื่อไดมีการตรวจพิสูจนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติดแลว       
ใหหนวยงานที่เก็บรักษา สํานักงาน ป.ป.ส. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือจังหวัดพิจารณาทําลาย
หรือนําไปใชประโยชนได 
 

สวนที่ ๒ 
การเก็บรักษา 

 
  ขอ ๑๖  ในสวนกลางใหเก็บรกัษายาเสพติดใหโทษของกลางไวที่คลังยาเสพติดใหโทษของกลาง 
กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
  ขอ ๑๗  ในระดับจังหวัดใหเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางไวที่คลังเก็บรักษายาเสพติด 
ใหโทษของกลาง ณ สถานที่ทีค่ณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนด 
  ขอ ๑๘  ในการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง    ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติด     
ใหโทษของกลางจัดทําเครื่องหมาย รหัส ลําดบัที่ หรือหลักฐานอยางถาวรไวบนหีบหอหรอืภาชนะบรรจยุาเสพติด
ใหโทษของกลาง เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ 
  ขอ ๑๙  การเปดคลังเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางเพื่อตรวจรับ   การเก็บรักษา  การ
จําหนาย  และการทําลาย  หรือเพื่อการอ่ืนใดในราชการ จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลกัษณอักษรจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาหรือผูวาราชการจังหวัดกอน แลวแตกรณี 
  เมื่อไดรับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูวาราชการจังหวัดตาม    
วรรคกอนแลว ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลางดําเนินการใหเปนไปตามขอ ๑๓ 

 
หมวด ๔ 
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การใชประโยชนหรือจําหนาย 
  ขอ ๒๐  ยาเสพติดใหโทษของกลางที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ที่สามารถนําไปใชประโยชนในราชการหรือจําหนายได ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกลางขออนุมัติกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใชประโยชนในราชการหรือจําหนายตามที่  
เห็นสมควร 
  ขอ ๒๑  ยาเสพติดใหโทษของกลางที่อยูในความรับผิดชอบของจังหวัดที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในราชการได   ใหจงัหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับจังหวัดเสนอกรรมการกลางเพื่อให
ความเห็นตอกระทรวงสาธารณสุขในการพจิารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร 
 

หมวด ๕ 
การทําลาย 

 
  ขอ ๒๒  ยาเสพติดใหโทษของกลางที่ไมสามารถนําไปใชประโยชน หรือจําหนายไดตามความใน
หมวด  ๔    ใหสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางดําเนินการ
ทําลาย โดยระบุวิธีทําลายไวอยางชัดแจง 
  การทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง    ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดาํเนินการ
ทําลายตามระเบียบนี้อยางนอยปละ ๑ ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกลางมอบหมาย 
  ขอ ๒๓  ในระดับจังหวัด ยาเสพติดใหโทษของกลางที่ไมสามารถนําไปใชประโยชนหรือ
จําหนายได   ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดแตงตั้งคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง โดยระบุวิธี
ทําลายไวอยางชัดแจง 
  การทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง ใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษายาเสพติด
ใหโทษของกลางดําเนินการทาํลายตามระเบยีบนี้อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง    หรือตามที่คณะกรรมการระดบั
จังหวัดมอบหมาย 
  ขอ ๒๔  การทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางใหดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ในสวนกลาง ใหกองควบคุมวัตถุเสพติดเสนอขออนุมัติทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง
ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง    โดยใหเสนอ
แตงตั้งคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางและระบุวิธีทําลายไวอยางชัดแจง เมื่อไดรับอนุมัติใหทําลาย
แลวใหคณะทํางานดังกลาวดําเนินการทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางตอไปจนแลวเสร็จ 
  (๒)  ในระดับจังหวัด ใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของ
กลางเสนอขออนุมัติทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางใหคณะกรรมการระดับจังหวัดเปนผูอนุมัติ  โดยใหเสนอ
แตงตั้งคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางและระบุวิธีทําลายไวอยางชัดแจง เมื่อไดรับอนุมัติใหทําลาย
แลว     ใหคณะทํางานดังกลาวดําเนินการทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางตอไปจนแลวเสร็จ 
  ขอ ๒๕ กรณียาเสพติดใหโทษของกลางที่จดัเปนยาเสพตดิใหโทษในประเภท  ๔   หรอืใน 
ประเภท ๕ ที่หนวยงานเก็บรักษาอยู เมื่อประสงคจะทําลายใหดําเนินการดังนี้ คือ 
  (๑)  ในสวนกลาง  ใหสวนราชการระดับกรมเจาสังกัดเปนผูรับผิดชอบในการทําลายยาเสพติด
ใหโทษของกลางในประเภท ๔   หรือในประเภท ๕    โดยแตงตั้งคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง     



๓๓๖  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑) 

ไมนอยกวาหาคนเปนคณะทํางาน ทั้งน้ี ใหมีผูแทนของคณะกรรมการกลางและผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส. รวมเปน
คณะทํางานดวย ใหคณะทํางานดังกลาวตรวจสอบชนิดและปริมาณของยาเสพติดใหโทษของกลางบันทึกไวเปน
หลักฐานแลวดําเนินการทําลายจนแลวเสร็จ 
  (๒)  ในระดับจังหวัด  ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดเปนผูรับผิดชอบในการทําลายยาเสพติด
ใหโทษของกลางในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕   โดยแตงตั้งคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางจาก
หนวยงานที่เก่ียวของไมนอยกวาหาคนเปนคณะทํางาน  ทั้งนี้ ใหมีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและผูแทน    
สํานักงาน ป.ป.ส. รวมเปนคณะทํางาน ใหคณะทํางานดังกลาวตรวจสอบชนิดและปริมาณของยาเสพติดใหโทษ
ของกลางบันทึกไวเปนหลักฐาน แลวดําเนินการทําลายจนแลวเสร็จ 
 

หมวด ๖ 
การรายงาน 

 
  ขอ ๒๖ ในการเปดคลังเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางตามขอ ๑๙ เพื่อดําเนินการตรวจรับ
การเก็บรักษา การจําหนาย การทาํลายหรือดําเนินการอื่นๆ ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลาง
รายงานผลการดาํเนินการใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีทราบทุกครั้ง 
 ในการรายงานอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 
  (๑) รายการตรวจรับ รายการจําหนายยาเสพติดใหโทษของกลาง 
  (๒) บัญชีรายละเอียดแสดงการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลางตามแบบ ๑ แนบทายระเบียบนี ้
  (๓) หลักฐานการรับหรือสงมอบยาเสพติดใหโทษของกลาง 
  (๔) รายชื่อผูเก็บรักษากุญแจคลังเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง 
  (๕) รายการอื่นๆ ที่เก่ียวของหรือตามที่คณะกรรมการกลาง หรือคณะกรรมการระดับจังหวัด 
แลวแตกรณีกําหนด 
  ขอ ๒๗ เมื่อมกีารทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางตามขอ ๒๔ หรือขอ ๒๕ เสร็จแลวให 
รายงานผลการดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ในสวนกลาง เมื่อคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางดําเนินการทําลายยาเสพติด
ใหโทษของกลางเสร็จแลว ใหคณะทํางานดังกลาวรายงานผลการทําลายตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
แลวใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการทําลายใหกระทรวงสาธารณสุขทราบ 
  (๒) ในระดับจังหวัด เมื่อคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางดําเนินการทําลายยาเสพ
ติดใหโทษของกลางเสร็จแลว ใหคณะทํางานดังกลาวรายงานผลการทําลายตอคณะกรรมการระดับจังหวัดแลวให 
คณะกรรมการระดับจังหวัดรายงานผลการทําลายใหกระทรวงสาธารณสุขทราบ และใหแจงผลการทําลายดังกลาว
ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบดวย 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
               นายคํารณ ณ ลําพูน 

  รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๓๔๑ 

สารบัญ 
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

 

 คําสั่งที่ เรื่อง หนา 
 

๕๔๖/๒๕๓๑   การมอบอํานาจลงนามในใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก  
 หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ 
 (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑) ๓๔๓ 

 
 ๑๑๕๙/๒๕๔๓ หลักเกณฑการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  
 เกินปริมาณตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที่ ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖)   
 เรื่อง  กําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่ผูรบัอนุญาต 

 จะจําหนายหรอืมีไวในครอบครองไดประจําป  
 (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓) ๓๔๔ 

 
๒๙๘/๒๕๔๖ มอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูอนุญาต 
 ตามพระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖) ๓๔๖ 
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คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๕๔๖ / ๒๕๓๑ 

เร่ือง การมอบอํานาจลงนามในใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ 

 
  เพื่อใหการออกใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด  
ใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒   
เปนไปโดยรวดเร็วและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๘ วรรคสาม แหงประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘       
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ จึงมอบอํานาจใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูลงนามในใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไว      
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ 
 

  ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป. 
 

 สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 
                      ชวน หลีกภัย 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔๔  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ   

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๑๑๕๙ / ๒๕๔๓ 

เร่ือง หลักเกณฑการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  
เกินปริมาณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  

เร่ือง กําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  
ที่ผูรับอนุญาตจะจําหนายหรือมีไวในครอบครองไดประจําป 

 
  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง กําหนดปริมาณยาเสพติด
ใหโทษในประเภท ๒ ที่ผูรับอนุญาตจะจําหนายหรือมีไวในครอบครองไดประจําป ไดกําหนดปริมาณยาเสพติด   
ใหโทษในประเภท ๒ แตละชนิดที่ผูรับอนุญาตจะจําหนายหรือมีไวในครอบครองไดในแตละป เมื่อผูรับอนุญาต   
รายใดไดใชยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ครบตามปริมาณที่ประกาศกําหนดไวแลว ตอมามีความจําเปนที่จะใช
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เพิ่มอีก ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด    
ใหโทษในประเภท ๒ เกินปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๐ โดยยื่น แบบ ย.ส. ๘ ทายกฎกระทรวง     
ฉบับที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พรอมทั้งแสดง    
เหตุผลและความจําเปนดังกลาวไวในคําขอดวย แตโดยที่การจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๒ เกินปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดไมไดมีการกําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไว         
จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาอนุมัติใหจายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไดตามความจําเปน
สําหรับแตละกรณี 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน    
พ.ศ. ๒๕๓๔ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกคําสั่งไวดังนี้ 
 

  ๑. ใหยกเลิกคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๕๓๗/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๑ เรื่อง   
หลักเกณฑการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เกินปริมาณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง กําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่ผูรับอนุญาตจะจําหนายหรือมีไวใน    
ครอบครองไดประจําป 
  ๒. การขออนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เกินปริมาณ
ที่รัฐมนตรีกําหนด ใหกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สงคําขอพรอมรายละเอียด
ของผูขออนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 
      ๒.๑  ความจําเปนที่ตองใชยาเสพติดใหโทษ 
      ๒.๒  จํานวนผูปวยที่จําเปนตองใชยาเสพติดใหโทษตอเดือน 
      ๒.๓  จํานวนยาเสพติดใหโทษที่จาํเปนตองใชตอเดือน 
      ๒.๔  จํานวนเตียงของสถานพยาบาลนั้น ๆ  
      ๒.๕  ขอมูลการใชยาเสพติดใหโทษของสถานพยาบาลในแตละเดือน   ยอนหลังไป                  
   ไมนอยกวา ๖ เดือน 
      ๒.๖  ยอดคงเหลือของยาเสพติดใหโทษแตละรูปแบบเภสัชภัณฑ 



                                                                                                    รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๓๔๕

   
 ๓.  ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุมัติจายไดครั้งละไมเกิน ๒ เทาของ
ปริมาณยาเสพติดใหโทษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง กําหนดปริมาณ   
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่ผูรับอนุญาตจะจําหนายหรือมีไวในครอบครองไดประจําป โดยคํานึงถึงความ  
จําเปนและความเหมาะสมเปนราย ๆ ไป 
  หลักเกณฑดังกลาวไมรวมถึงการพิจารณาจําหนายยาเมทาโดนสําหรับบําบัดรักษาผูติดยาเสพตดิ 
ใหโทษ หรือการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ สําหรับผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 

 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ 
     สุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ 

        รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔๖  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ   

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๒๙๘ / ๒๕๔๖ 

เร่ือง มอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
  เพื่อใหการบริหารราชการในอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในสวนของ
การอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ   เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความเหมาะสม  สะดวก รวดเร็ว      
มากยิ่งขึ้น 
  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขขอมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
สาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนในฐานะ “ผูอนุญาต” ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้ 
 

  ขอ ๑ การอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ   
ในประเภท ๑ เฉพาะในกรณีที่จําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ตามมาตรา ๑๕ 
 

  ขอ ๒ การอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ   
ในประเภท ๔ หรือประเภท ๕ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ ตามมาตรา ๒๖ 

   ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  สุดารัตน เกยุราพันธุ 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๓๔๗ 

 
 
 

ตอนที่ ๖ 
 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  ๓๔๙ 

สารบัญ 
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 

 

 หนา 
 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ   
 เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบ 
 วาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม   
 (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖) ๓๕๑ 

 



 



                                                                                                    รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๓๕๑

ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพตดิใหโทษ 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจหรือทดสอบวา 

บุคคลหรือกลุมบุคคลใดมียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม 
 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบวาบุคคล
หรือกลุมบุคคลใดมียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม เพื่อใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษสามารถใชอํานาจในการตรวจหรือทดสอบดังกลาว ในกรณีจําเปน
และมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเสพยาเสพติดใหโทษ ซ่ึงจะทําใหการแกไขปญหาเกี่ยวกับ     
ยาเสพติดใหโทษมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๗) และมาตรา ๕๘/๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ  
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘        
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย       
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
 

  ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
  “การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษ” หมายความวา การตรวจหรือทดสอบหาชนิด
หรือปริมาณยาเสพติดใหโทษในรางกายของบุคคลหรือกลุมบุคคล อันเกิดจากการเสพยาเสพติดใหโทษ          
ในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ  โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
  “ผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบ” หมายความวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงาน
เจาหนาที่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหมีอํานาจตรวจ หรือทดสอบ หรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบ      
หายาเสพติดใหโทษ 
  “ผูรับการตรวจหรือทดสอบ” หมายความวา ผูรับการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษ 
ในรางกายโดยผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบ หรือโดยคําสั่งของผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบ 
 

  ขอ ๒ ในการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษ ใหผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบแสดงความ
บริสุทธิ์กอนที่จะทําการตรวจหรือทดสอบ โดยใหแสดงเอกสารเพื่อแสดงตนวาเปนผูไดรับมอบหมายใหมีอํานาจ
หนาที่ในการตรวจหรือทดสอบ และแจงเหตุอันควรเชื่ออันนํามาซึ่งการตรวจหรือทดสอบดังกลาว พรอมทั้งแจง 
ใหทราบถึงขั้นตอนการตรวจหรือทดสอบ 
 

  ขอ ๓ การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษ ใหตรวจหรือทดสอบจากปสสาวะของผูรับ 
การตรวจหรือทดสอบ โดยใหปฏิบัติตามวิธีการตรวจหรือทดสอบของชุดน้ํายาตรวจสอบหรือเครื่องมือแตละชนิด 
 

  ขอ ๔ การเตรยีมการในการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑)  จัดใหมีบริเวณสําหรับผูเขารับการตรวจหรือทดสอบ เพื่อดําเนินการตรวจหรือทดสอบหรอื
เก็บปสสาวะภายในระยะเวลาเทาที่จําเปนแหงกรณี   เพื่อใหการตรวจหรือทดสอบหรือเก็บปสสาวะเสร็จสิ้นไป   
โดยเรียบรอยภายในสถานที่มิดชิดจากบุคคลภายนอก 



 ๓๕๒  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ   

  (๒) จัดใหมีเจาหนาที่ของรัฐทําหนาที่เปนผูชวยในการตรวจหรือทดสอบเพื่อใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและทันเหตุการณ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบ 
  (๓) จัดใหมีอุปกรณในการเก็บปสสาวะ  โดยใหใชขวดแกวหรือขวดพลาสติกปากกวางพรอม  
ฝาปดที่สะอาดและแหง มีขนาดบรรจุไมนอยกวา ๖๐ มิลลิลิตร มีอุปกรณสําหรับผนึกฝาปดภาชนะเพื่อปองกันการ        
สับเปลี่ยนตัวอยาง และใหมีฉลากและกระดาษกาวเพื่อใชสําหรับปดผนึกขวดตัวอยางปสสาวะดวย 
 

  ขอ ๕ วิธีเก็บปสสาวะใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) จัดใหมีผูควบคุมการถายปสสาวะของผูรับการตรวจหรือทดสอบทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อปองกัน 
มิใหมีการกระทําใด ๆ ที่ทําใหปสสาวะนั้นเกิดการเจือจางหรือสับเปลี่ยนตัวอยาง 
  (๒) ใหทําบันทึกขอมูลเก่ียวกับการเก็บตัวอยางปสสาวะและผลการตรวจหรือทดสอบตามแบบ 
ต.๑ ต.๒ และ ต.๓ ที่กําหนดไวทายประกาศนี้ 
  (๓) บันทึกหมายเลขประจําขวด ชื่อ ชื่อสกุล และอายุของผูรับการตรวจหรือทดสอบ วัน เวลา 
และหนวยงานที่เก็บตัวอยาง พรอมทั้งลายมือชื่อของเจาของปสสาวะ และลายมือชื่อของผูควบคุมการเก็บตัวอยาง
ปสสาวะนั้นบนฉลากปดขวดเก็บปสสาวะ 
  (๔) ใหขวดเก็บปสสาวะแกผูรับการตรวจหรือทดสอบ  เพื่อนําไปถายปสสาวะใสขวดดังกลาว 
จํานวนประมาณ ๓๐ มิลลิลิตร 
 

  ขอ ๖ การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษในเบื้องตน ใหผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบ
กระทําตอหนาผูรับการตรวจหรือทดสอบ และใหถือปฏิบัติโดยใชเครื่องมือหรือชุดน้ํายาตรวจสอบของ          
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

  ขอ ๗ ในกรณีที่ตรวจหรือทดสอบในเบื้องตนตามขอ ๖ พบวาบุคคลนั้นอาจเปนผูเสพ         
ยาเสพติดใหโทษ ใหผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบจดบันทึกขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ภูมิลําเนาหรือ   
สถานที่อยูที่สามารถจะเรียกตัวหรือออกหมายเรียกมาเพื่อดําเนินคดีไดเมื่อมีการตรวจสอบยืนยันผลแลวพบวา
เปนผูมียาเสพติดใหโทษในรางกาย 
 

  ขอ ๘ ในการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษในเบื้องตนนั้น เมื่ออานผลแลวใหแจงผล
การตรวจหรือทดสอบแกผูรับการตรวจหรือทดสอบ โดยหามเปดเผยผลการตรวจหรือทดสอบแกผูที่ไมมีหนาที่
เก่ียวของ และใหเก็บรักษาผลการตรวจหรือทดสอบไวเปนเอกสารลับ 
  ในกรณีที่ปรากฏผลบวกตามคูมือวิธีการตรวจหรือทดสอบของเครื่องมือหรือชุดน้ํายาตรวจสอบ
ในขอ ๖ ใหผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบหรือเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงทําหนาที่เปนผูชวยที่ทําการตรวจหรือทดสอบ    
หายาเสพติดใหโทษปดขวดเก็บปสสาวะที่เหลือของผูรับการตรวจหรือทดสอบนั้นใหสนิทพรอมทั้งผนึกปากขวด
ดวยแถบกาว  โดยมีลายมือชื่อของผูทําการตรวจหรือทดสอบและผูรับการตรวจหรือทดสอบกํากับไว  แลวใหรีบ  
จัดสงขวดเก็บตัวอยางปสสาวะดังกลาวไปยังหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งตามขอ ๙ โดยเร็วในสภาพที่แชเย็น    
เพื่อตรวจยืนยันผล 
 

  ขอ ๙ ใหหนวยงานดังตอไปนี้ มีอํานาจตรวจยืนยันผลวาผูรับการตรวจหรือทดสอบมียาเสพติด
ใหโทษอยูในรางกายหรือไม 



                                                                                                    รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๓๕๓

 (๑)  สถาบันนิติเวชวิทยา สาํนักงานแพทยใหญ สาํนักงานตํารวจแหงชาต ิ
 (๒)  กองพิสูจนหลักฐานหรือกองกํากับการวิทยาการเขต 
  สํานักงานวิทยาการตํารวจ สาํนักงานตํารวจแหงชาต ิ
 (๓)  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
 (๔)  สํานักยาและวัตถุเสพติด หรอืศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
  กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 (๕)  สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ หรือศูนยบําบัดรักษายาเสพติด กรมการแพทย 
  กระทรวงสาธารณสุข 
 (๖)  โรงพยาบาลของรัฐ 
 (๗)  หนวยงานอื่นของรัฐหรือสถาบันอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษกําหนด 
  เมื่อหนวยงานตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการตรวจยืนยันแลว ใหถือวาบุคคลหรือกลุมบุคคลน้ัน
เปนผูมียาเสพติดใหโทษอยูในรางกาย 
 

  ขอ ๑๐ ในกรณีจําเปนและเพื่อประโยชนตอการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษใน
รางกาย  ใหผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบสั่งใหผูที่มีเหตุอันควรเชื่อวาเสพยาเสพติดใหโทษไปรับการตรวจหรือ
ทดสอบหา ยาเสพติดใหโทษ   ภายใตการกํากับดูแลของผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบดังกลาว   ทั้งน้ี   ภายใน
ระยะเวลาและสถานที่ที่กําหนดในคําสั่ง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความเปนธรรมตามควรแกกรณี 
  ใหนําความในขอ ๒ และขอ ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

  ขอ ๑๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
       ภักดี  โพธิศิริ 

             รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
                                          ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

                                                                 ประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๖๐ ง วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๔  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ   

         แบบ ต.๑ 
แบบบันทึกขอมูลเบื้องตน 

 

สวนที่ ๑ 
 สถานที่ตรวจ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 วันที่ …………………………………. เดือน ………………………………………………. พ.ศ………………………… เวลา ……………… น. 
 ลําดับที่ ……………………………. ชื่อ ……………………………………………………. นามสกุล ……………………………………………… 
 ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ …………………………………….. หมูที่ …………….. ถนน …………………………………………….……….. 
 ตําบล/แขวง ………………………………………………………………… อําเภอ/เขต …………………………………………………………… 
 จังหวัด …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 หลักฐานเอกสารสําคัญแสดงตัวบุคคลที่ทางราชการออกให 
 (ระบุประเภท ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ) 
 เลขที่ ………………………………………………….. ออกใหโดย ……………………………………………………………………………………. 
 วันออกเอกสาร ………………………………………………………….. วันหมดอายุ ……………………………………………………………. 
  

ลงชื่อ ……………………….……………. พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ผูบันทึก 
      ( ……………………………………..) 

 
 
สวนที่ ๒ 
 ผลการตรวจหรือทดสอบเบื้องตนปรากฏวา  ผลลบ ซ่ึงหมายถึง ไมพบยาเสพติดใหโทษอยูในรางกาย 
                ผลบวก ซ่ึงหมายถึง อาจเสพยาเสพติดใหโทษ 
 บันทึกอ่ืนๆ ของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ผูตรวจหรือทดสอบ (ถาม)ี 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลงชื่อ …………………………………….. ผูรับการตรวจหรือทดสอบ และรับทราบผล 
      (………………………………………) 
ลงชื่อ ……………………………………… พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนกังานเจาหนาที ่
      (………………………………………) 
ลงชื่อ ………………………………………เจาหนาที่ทีท่าํหนาที่เปนผูชวยในการตรวจหรือทดสอบ (ถาม)ี 
      (………………………………………) 

 
 



                                                                                                    รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ     ๓๕๕

แบบ ต.๒ 
แบบบันทึกกรณีผลการตรวจหรือทดสอบเบื้องตนไดผลบวก 

 
สถานที่บันทึก………………………………………………………………………………….. 

   วันที่ ……… เดือน ………………………..พ.ศ. …………..เวลา ……………...น. 
บันทึกฉบับนี้เพื่อแสดงวา 
 ยศ/นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………………………. อายุ ………………… ป 
ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ …………………………..หมูที่ ………………….. ถนน ……………………………………………………………………………. 
ตําบล/แขวง …………………………………………………………………………. อําเภอ/เขต ………………………………………………………………… 
จังหวัด ………………………………………………………………………………….. โทรศัพท …………………………………………………………………….. 
สถานที่ทาํงาน ……………………………………………………………………………………………………… เลขที่ …………………….. หมูที่ …………. 
ถนน ………………………………………………………………………………………. ตําบล/แขวง ………………………………………………………………. 
อําเภอ/เขต ………………………………………….. จังหวัด ……………………………………………… โทรศัพท ………………………………………. 
รูปพรรณ รูปราง …………………………………………………………………………………………………. สวนสูง ……………………… เซนติเมตร 
รูปหนา ……………………………… สผิีว ……………………………………….. สีผม …………………………….. สีตา ………………….………………. 
บัตรประชาชน (หรือหลักฐานเอกสารสําคัญอ่ืนที่ทางราชการออกให) เลขที่ ……………………………………………………………. 
ออกใหที่ ………………………………………………………………………… วันที่ออก ………………………. วันหมดอายุ ……………………………. 
 ไดเขารับการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษในรางกายโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
หรือพนักงานเจาหนาที่ ปรากฏผลในเบื้องตนวาอาจเสพยาเสพติดใหโทษ 
 ถาหากการตรวจพิสูจนขั้นยืนยันผลและความถูกตองในภายหลังยืนยันวาผูเขารับการตรวจ       
หรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษในรางกายเสพยาเสพติดใหโทษ ขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือ
พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงผลการตรวจหรือทดสอบ หรือคําสั่งเก่ียวกับการดําเนินคดีไปใหทราบที่  

  ที่อยูปจจุบนั           ที่ทํางาน               ที่อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ไดอานบันทึกนี้ใหฟงแลว รับรองวาถูกตอง
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

 ลงชื่อ ……………………………………………………  ผูรับการตรวจหรอืทดสอบ 
       ( ……………………………………….………. ) 
 ลงชื่อ ………………….……………………………...  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
       ( …………………………………….…………. ) หรือพนักงานเจาหนาที่ผูบันทึก 
 ลงชื่อ …………………………………………….…….  พยาน 
       ( …………………………………….…………. ) 
 ลงชื่อ ……………………………………………….….  พยาน 
       ( ………………………………………….….. ) 



 ๓๕๖  รวมกฎหมายยาเสพตดิใหโทษ   

แบบ ต.๓ 
แบบรายงานผลการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษในรางกาย 

 

สถานที่ตรวจ ………………………………………………………………………………. ตําบล/แขวง …………………………………………………………. 
อําเภอ/เขต …………………………………………………………………………. จังหวัด …………………………………………………………………………. 
วันที่ ………………….. เดือน ……………………..……….. พ.ศ. …………ระหวางเวลา …………………….. น. ถึง ………………………. น. 
 

ผลการตรวจหรือทดสอบ ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
ผูเขารับการตรวจหรือทดสอบ 

รายละเอียด 
เอกสารสําคัญ ผลบวก ผลลบ 

หมายเหตุ

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
สรุปผล   ผูเขารับการตรวจหรือทดสอบทั้งสิ้น      ……….…. ราย 
         ผลการตรวจหรือทดสอบเบื้องตน    ผลบวก ………..... ราย ผลลบ ………….ราย 
            ไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานฝายปกครอง 
  หรือตํารวจหรอืพนักงานเจาหนาที ่ …………… ราย 
            อ่ืน ๆ (ระบุ)   …………… ราย 
 

ลงชื่อ …………………………………………………………….. ผูรายงาน 
( ………………………………………………………….) 

 




