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พระราชบัญญัติ ขอหา โทษ พระราชบัญญัติ ขอหา โทษ พระราชบัญญัติ ขอหา โทษ 
ยา พ.ศ.2510 ผลิต หรือนําหรือ        

สั่งเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่ง
ยาแผนปจจุบัน 
โดยไมไดรับ
อนุญาต (มาตรา 
12) 

จําคุกไมเกินหาป 
และปรับไมเกิน
หน่ึงหมื่นบาท
(มาตรา 101) 

ยาเสพติด 
ใหโทษ  
พ.ศ.2522  
และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม 
 

-ผลิต นําเขา ซึ่งยาเสพติดให
โทษในประเภท 3 โดยไมได
รับอนุญาต 
(มาตรา 20 วรรคหน่ึง) 
 
 
 
-สงออก ยาเสพติดใหโทษ 
ในประเภท 3 โดยไมไดรับ
อนุญาต 
(มาตรา 20 วรรคหน่ึง) 
 

- จําคุกตั้งแตหน่ึง
ปถึงสามป 
และปรับตั้งแต
หน่ึงแสนบาทถึง
สามแสนบาท 
(มาตรา70) 
 
- จําคุกไมเกินหน่ึงป 
หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 
 (มาตรา 7๑) 
 
 

วัตถุท่ีออกฤทธิ์
ตอจิตและ
ประสาท 
พ.ศ.2559 
 

- ผลิต นําเขา หรือ
สงออก ซึ่งวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 2 โดย
ไมไดรับอนุญาต  
(มาตรา 15 วรรคหน่ึง) 
-กรณีกระทําเพ่ือขาย 
 
 
- ผลิต นําเขาหรือ
สงออก ซึ่งวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 โดยไมไดรับ
อนุญาต (มาตรา 20 
วรรคหน่ึง ) 
-กรณีกระทําเพ่ือขาย 

-จําคุกตั้งแตหาปถึงยีส่ิบ
ป และปรับตั้งแตหาแสน
บาทถึงสองลานบาท 
(มาตรา 117 วรรคหน่ึง) 
 
-จําคุก ๗ – ๒๐ ป  
และปรับ ๗ แสน – ๒ ลาน 
 
-จําคุกตั้งแตสองปถึงสิบ
ป และปรับตั้งแตสอง
แสนบาทถึงหน่ึงลาน
บาท (มาตรา119 
วรรคหน่ึง) 
-จําคุก ๓ – ๑๕ ป 
และปรับ ๓ แสน – ๑.๕ 
ลานบาท 

ขอมูลสูตรนํ้าตมกระทอมและบทกําหนดโทษ 

น้ําตมกระทอม + ยาแผนปจจุบัน เชน 
diphenhydramine, chlorpheniramine, 

paracetamol, tramadol เปนตน 

น้ําตมกระทอม + ยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 เชน ยาแกไอท่ีมีสวนผสม

ของ Codeine 

น้ําตมกระทอม + วจ. 2  
เชน alprazolam หรือ  

วจ.4 เชน diazepam เปนตน 

กรณี ผลิต นําเขา สงออก 

กรณี ถอดกระทอมจากยาเสพติดใหโทษ 
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พระราชบัญญัติ ขอหา โทษ พระราชบัญญัติ ขอหา โทษ พระราชบัญญัติ ขอหา โทษ 
ยา พ.ศ.
2510 

ขาย ยาแผนปจจุบัน 
โดยไมไดรับอนุญาต 
(มาตรา 12) 

จําคุกไมเกินหาป 
และปรับไมเกิน
หน่ึงหมื่นบาท
(มาตรา101) 

ยาเสพติด 
ใหโทษ  
พ.ศ.2522  
และฉบับ
แกไขเพ่ิมเติม 
 

จําหนาย หรือมีไวใน
ครอบครองเพ่ือจําหนาย  
ซึ่ง ยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๓ โดยไมไดรับ
อนุญาต ม. ๒๐ วรรคหน่ึง) 
(การมีไวในครอบครองเกิน
จํานวนท่ี รมว.กําหนดให
สันนิษฐานวามีไวใน
ครอบครองเพ่ือจําหนาย 
มาตรา ๒๐ วรรค ๔) 
(ตํารับท่ีมีโคเดอีนผสม  
เกินจํานวน ๒๕๐ mg. หรือ 
๓๐ เม็ด/แคปซูล) 

- จําคุกไมเกิน ๑ ป  
  หรือปรบัไมเกิน ๒ 
หมื่น หรือท้ังจาํท้ัง
ปรับ (มาตรา ๗๑ 
วรรรคหน่ึง) 
*ถาเกนิจํานวนตาม
ประกาศ สธ ฉ.๑๘๑ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  
จําคุกไมเกิน ๒ ป  
และปรับไมเกิน ๒ 
แสนบาท (มาตรา ๗๑ 
วรรคสอง) 
 

วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอ
จิตและประสาท 
พ.ศ.2559 
 

- ขายวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๒ โดยไมได
รับอนุญาต (มาตรา 16 
วรรคหน่ึง) 
 
-ขายวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๔ โดยไมได
รับอนุญาต (มาตรา ๒๐ 
วรรคหน่ึง) 

 

- จําคุกตั้งแตสี่ปถึง
ยี่สิบป และปรับตั้งแต
สี่แสนบาทถึงสอง
ลานบาท (มาตรา 
118) 
– จําคุกตั้งแตสองป
ถึงสิบป และปรบัตั้ง
แตสองแสนบาทถึง
หน่ึงลานบาท  
(มาตรา 120) 

ขอมูลสูตรน้ําตมกระทอมและบทกําหนดโทษ 

น้ําตมกระทอม + ยาแผนปจจุบัน เชน 
diphenhydramine, chlorpheniramine, 

paracetamol, tramadol เปนตน 

น้ําตมกระทอม + ยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 เชน ยาแกไอท่ีมีสวนผสม

  

น้ําตมกระทอม + วจ. 2  
เชน alprazolam หรือ  

วจ.4 เชน diazepam เปนตน 

กรณี เปนการกระทําเพ่ือขาย 
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พระราชบัญญัติ ขอหา โทษ พระราชบัญญัติ ขอหา โทษ พระราชบัญญัติ ขอหา โทษ 
ยา พ.ศ.2510   ยาเสพติด 

ใหโทษ  
พ.ศ.2522 
และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม 

จําหนาย หรือมีไวใน
ครอบครองเพ่ือจําหนาย  
ซึ่ง ยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๓ โดยไมไดรับ
อนุญาต ม. ๒๐ วรรคหน่ึง 
 
การมีไวในครอบครองเกิน
จํานวนท่ี รมว.กําหนดให
สันนิษฐานวามีไวใน
ครอบครองเพ่ือจําหนาย 
มาตรา ๒๐ วรรค ๔) 
(ตํารับท่ีมีโคเดอีนผสม  
เกินจํานวน ๒๕๐ mg. หรือ 
๓๐ เม็ด/แคปซูล) 

- จําคุกไมเกิน ๑ ป  
  หรือปรบัไมเกิน ๒ 
หมื่น หรือท้ังจาํท้ัง
ปรับ (มาตรา ๗๑ 
วรรรคหน่ึง) 
*ถาเกนิจํานวน
ตามประกาศ สธ ฉ.
๑๘๑ พ.ศ. ๒๕๔๕  
จําคุกไมเกิน ๒ ป  
และปรับไมเกิน ๒ 
แสนบาท (มาตรา 
๗๑ วรรคสอง) 

วัตถุท่ีออกฤทธิ์
ตอจิตและ
ประสาท 
พ.ศ.2559 
 

-มีไวในครอบครอง
หรือใชประโยชนซึ่ง
วัตถุออกฤทธ์ิโดยไมได
รับอนุญาต (มาตรา 
88) 
 
 
 
 
 
 
-ถาเกินประมาณท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
สันนิษฐานวาเปนการ
กระทําเพ่ือขาย (ม.๘๘ 
วรรคสาม) 

ครอบครอง วจ.2 
โทษ - จําคุกตั้งแตหน่ึงป
ถึงหาป หรือปรับตั้งแต
สองหมื่นบาทถึงหน่ึงแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(มาตรา 140 วรรคหน่ึง) 
ครอบครอง วจ.4 
โทษ - จําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินหกหมื่น
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(มาตรา 140 วรรคสอง) 
โทษตามขาย 

ขอมูลสูตรน้ําตมกระทอมและบทกําหนดโทษ 

นํ้าตมกระทอม + ยาแผนปจจุบัน เชน 
diphenhydramine, chlorpheniramine, 

paracetamol, tramadol เปนตน 

น้ําตมกระทอม + ยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 เชน ยาแกไอท่ีมีสวนผสม

ของ Codeine 

น้ําตมกระทอม + วจ. 2  
เชน alprazolam หรือ  

วจ.4 เชน diazepam เปนตน 

กรณี เปนการครอบครอง 


