
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ   

(ฉบับที่  ๑๖) 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๘  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้  แอลฟา - ฟีนิลแอซีโทแอซีโทไนไทรล์  (alpha-Phenylacetoacetonitrile)   
เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๔  ลําดับที่  ๓๓  ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  ๑๓๕  
(พ.ศ.  ๒๕๓๙)  เร่ือง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ลงวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๓๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๑๕๐)  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  เร่ือง  ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
(เพิ่มเติมฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ดังนี้ 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อยาเสพติดให้โทษ ประเภท ชื่อทางเคมี เง่ือนไข 

 
๓๓ 

 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๔ 
แอลฟา - ฟีนิลแอซีโทแอซีโทไนไทรล์  
(alpha-Phenylacetoacetonitrile 
หรือ  APAAN)  รวมทั้งออปติคัลไอโซเมอร์ 
(optical  isomer)  ของยาเสพติดให้โทษ
ดังกล่าว 

 
๔ 

 

 
3-oxo-2-phenylbutanenitrile 

 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญตัิยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๔   

บทบัญญัติ บทก าหนดโทษ 
มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมไีว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๔  หรือในประเภท ๕  เว้นแต่
รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการเป็นรายๆ ไป 
 การมียาเสพตดิให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ไว้ใน
ครอบครองมีปรมิาณตั้งแตส่ิบกิโลกรัมขึ้นไป ให้ถือว่ามไีว้ในครอบครอง
เพื่อจ าหน่าย 
 การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง [กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตาม
ความในพระราชบญัญัตยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒] 

มาตรา ๗๓  ผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔   
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแตห่นึ่งปี
ถึงสิบป ีและปรบัตั้งแตส่องหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพตดิให้โทษในประเภท ๔ 
ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง
สิบห้าป ี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 
มาตรา ๗๔  ผู้ใดมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษใน
ประเภท  ๔  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๖  
จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษและเสนอรายงานต่อเลขาธิการ
เป็นรายเดือนและรายปี บัญชีดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะแสดง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลาในขณะเปิดท าการ ทั้งนี้ ภายในห้าปีนับแต่
วันท่ีลงรายการครั้งสดุท้ายในบัญชี 
 บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง [กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตาม
ความในพระราชบญัญัตยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒] 

มาตรา ๙๖  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒    
วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหน่ึงหมื่นบาท 

มาตรา ๖๔ ในการน าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ 
ประเภท ๔ และประเภท ๕ ต้องมีใบอนุญาตของเจ้าหน้าท่ีผูม้ีอ านาจของ
ประเทศท่ีส่งออกนั้นมาพร้อมกับยาเสพตดิให้โทษและต้องแสดงใบอนุญาต
ดังกล่าวต่อพนักงานศุลกากร กับตอ้งยินยอมให้พนักงานศุลกากรเกบ็
รักษาหรือควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษน้ันไว้ 
 ให้พนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษใน
ประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ นั้นไว้ในทีส่มควร
จนกว่าผู้ที่น าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษจะน ายาเสพติดใหโ้ทษดังกล่าว
ออกไปนอกราชอาณาจักร 
 ในกรณีที่ผู้น าผ่านซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ 
ประเภท ๔ และประเภท ๕  ไม่น ายาเสพติดให้โทษดังกล่าวออกไปนอก
ราชอาณาจักรภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันน าเข้า ให้พนักงาน
ศุลกากรรายงานให้เลขาธิการทราบ เลขาธิการมีอ านาจออกค าสั่งให้
ผู้น าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษน ายาเสพติดใหโ้ทษดังกล่าวออกไปนอก
ราชอาณาจักรภายในก าหนดหกสบิวันนับแต่วันที่ออกค าสั่ง               
ในกรณีผูไ้ดร้ับค าสั่งไม่ปฏิบัติตาม  ให้ยาเสพตดิให้โทษดังกล่าวตกเปน็ของ
กระทรวงสาธารณสุข 

- 

หมายเหตุ  ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ท้ังหมด 
ได้ท่ี website http://elib.fda.moph.go.th/library ในหัวข้อ ระบบข้อมูลกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ อย.  
หรือท่ี website http://narcotic.fda.moph.go.th/nctlaw ในหัวข้อฐานข้อมูลกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ กองควบคุมวัตถุเสพติด 
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