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จ าคุก 5 – 20 ปี

และปรับต้ังแต่ 500,000 – 2,000,000 บาท
(ฝ่าฝืน ม.15 วรรคหนึ่ง โทษ ม. 117 วรรคหนึ่ง)

จ าคุก 7 - 20 ปี และ
ปรับต้ังแต่ 700,000 - 2,000,000 บาท

(ฝ่าฝืน ม.15 วรรคสาม โทษ ม.117 วรรคสอง)
  ผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ จ าคุก 4 - 7 ปี
  และมีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือปรับต้ังแต่ 80,000-140,000บาท หรือทัง้จ าทัง้
  ไม่ถึงปริมาณ ตามทีก่ าหนดใน กฎกระทรวง (โทษ ม.117 วรรคสาม)
  ให้สันนิษฐานว่าผลิต น าเข้า หรือส่งออกเพือ่ขาย

จ าคุก 4 - 20 ปี และ
ปรับต้ังแต่ 400,000-2,000,000 บาท

(โทษ ม.117 วรรคส่ี)
จ าคุก 4 - 20 ปี และ

ปรับต้ังแต่ 400,000 - 2,000,000 บาท
(ฝ่าฝืน ม.16 วรรคหนึ่ง โทษ ม.118)
จ าคุก 2 - 10 ปี และ

ปรับต้ังแต่ 200,000 - 1,000,000 บาท
(ฝ่าฝืน ม.20 วรรคหนึ่ง โทษ ม.119 วรรคหนึ่ง)

จ าคุก 1 - 5 ปี
หรือปรับต้ังแต่ 20,000 - 100,000 บาท

หรือทัง้จ าทัง้ปรับ
(ฝ่าฝืน ม.88 วรรคหนึ่ง โทษ ม.140 วรรคหนึ่ง)

จ าคุก 5 - 15 ปี
และปรับต้ังแต่ 500,000 - 1,500,000 บาท
(ฝ่าฝืน ม.57 (1)  โทษ ม.131 วรรคหนึ่ง)

จ าคุก 1 – 10 ปี
และปรับต้ังแต่ 100,000-1,000,000 บาท
(ฝ่าฝืน ม.57 (1) โทษ ม.131 วรรคสอง)

จ าคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ

(ฝ่าฝืน ม.57 (2)  โทษ ม.132 วรรคหนึ่ง)
จ าคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ
(ฝ่าฝืน ม.57 (2)  โทษ ม.132 วรรคสอง)

จ าคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ

(ฝ่าฝืน ม.57 (3)  โทษ ม.133)

  ผลิต น าเข้า ส่งออก โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 117 วรรคหนึ่ง

  ผลิต น าเข้า ส่งออก ซ่ึงเป็นการกระท าเพือ่ขาย มาตรา 117 วรรคสอง

มาตรา 117 วรรคสาม

  น าผ่าน โดยไม่ได้รับ อนุญาต มาตรา 119 วรรคหนึ่ง

  ผลิต น าเข้า ส่งออก ซ่ึงวัตถุออกฤทธิผิ์ดมาตรฐาน มาตรา 132 วรรคหนึ่ง 

  ขายวัตถุออกฤทธิผิ์ดมาตรฐาน มาตรา 132 วรรคสอง

มาตรา 133  ขาย น าเข้า ส่งออก ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ ์เส่ือมสภาพ

  ผลิต น าเข้า ส่งออก ซ่ึงวัตถุออกฤทธิป์ลอม มาตรา 131 วรรคหนึ่ง

  ขายวัตถุออกฤทธิป์ลอม มาตรา 131 วรรคสอง

  ครอบครองหรือใช้ ประโยชน์โดยไม่ได้รับ อนุญาต มาตรา 140 วรรคหนึ่ง 

ผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุเพือ่ขาย มาตรา 117 วรรคส่ี 

  ขายโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 118
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  ผลิต ขาย น าเข้า ส่งออก ซ่ึงวัตถุออกฤทธิท์ีต้่องขึ้น จ าคุกไม่เกิน 3 ปี
  ทะเบียนวัตถุต ารับแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ

(ฝ่าฝืน ม.57 (4)  โทษ ม.134)
  ผลิต  น าเข้า ส่งออก ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ จ าคุก 1 - 10 ปี
  ทีรั่ฐมนตรีส่ังเพิกถอนวัตถุต ารับ และปรับ 100,000 - 1,000,000 บาท

(ฝ่าฝืน ม.57 (5)  โทษ ม.135 วรรคหนึ่ง)
  ขายซ่ึงวัตถุออกฤทธิท์ี ่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอน จ าคุก 6 เดือน - 5 ปี
  วัตถุต ารับ และปรับ 50,000 - 500,000 บาท

(ฝ่าฝืน ม.57 (5)  โทษ ม.135 วรรคสอง)
  ผู้รับอนุญาตขายไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 จ าคุก 1 - 5 ปี
  1. ขายเฉพาะคนไข้หรือสัตว์ป่วย หรือปรับต้ังแต่ 20,000 - 100,000 บาท
  2.  ขายให้ผู้รับอนุญาตผลิต หรือน าเข้า หรือทัง้จ าทัง้ปรับ

(ฝ่าฝืน ม.29 โทษ ม.123)
  ขายวัตถุออกฤทธิต้ั์งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป จ าคุก 1 - 5 ปี
  หรือขายวัตถุ ออกฤทธิแ์ละยารวมกัน หรือปรับต้ังแต่ 20,000 - 100,000 บาท
  หลายขนานโดยจัดเป็น ชุดล่วงหน้า หรือทัง้จ าทัง้ปรับ
  เพือ่ประโยชน์ทางการค้า (ฝ่าฝืน ม.61 โทษ ม.136)
  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 16  มาตรา 20 ปรับวันละ 500 บาท นับแต่วันทีใ่บอนุญาตส้ินอายุ
  มาตรา 28 (1) มาตรา 88 ด าเนินการหลังใบอนุญาต จนถึงวันทีย่ื่นผ่อนผันต่ออายุใบอนุญาต
  ส้ินอายุแล้ว โดยไม่ได้ยื่น ค าขอต่ออายุใบอนุญาต (โทษ ม.121)
  เก็บวัตถุออกฤทธิน์อกสถานที่ โทษปรับต้ังแต่ 20,000 - 50,000 บาท
  ทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาต หรือ ย้าย เปล่ียนแปลง (ฝ่าฝืน ม.27 ม. 42 วรรคหนึ่ง โทษ ม.122)
  หรือ เพิม่สถานทีผ่ลิต สถานที ่ขาย สถานทีน่ าเข้า
  หรือ สถานทีเ่ก็บ โดยไม่ได้รับอนุญาต

จ าคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ

เว้นแต่เสพตามแพทย์ส่ัง (ฝ่าฝืน ม.92 โทษ.ม.141)
  จูงใจ ชักน า ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง จ าคุก 1 - 5 ปี
  ขู่เข็ญ ให้ผู้อื่นเสพ หรือปรับ 20,000 - 100,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ

(ฝ่าฝืน ม.93 วรรคหนึ่ง  โทษ ม.142 วรรคหนึ่ง)
  จูงใจ ชักน า ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง จ าคุก 1 - 10 ปี
  ขู่เข็ญ ให้ผู้อื่นเสพ โดยเป็นการกระท าใช้ และปรับ 100,000 - 1,000,000 บาท
  กาลังประทุษร้าย ใช้อาวุธ (โทษ ม.142 วรรคสอง)
  จูงใจ ชักน า ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง จ าคุก 3 ปี - ตลอดชีวิต
  ขู่เข็ญ ให้ผู้อื่นเสพ โดยเป็นการ กระท า และปรับ 300,000 - 5,000,000 บาท
  ต่อหญิงหรือบุคคล ทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ (โทษ ม.142 วรรคสาม)
  หรือจูงใจให้ผู้อื่นท าผิด ทางอาญา
  หรือเพือ่ประโยชน์ในการท าผิดทางอาญา

มาตรา 141

มาตรา 142 วรรคหนึ่ง 

มาตรา 142 วรรคสอง

มาตรา 142 วรรคสาม

มาตรา 136

มาตรา 121

มาตรา 122

  เสพ

มาตรา 135 วรรคหนึ่ง

มาตรา 135 วรรคสอง

มาตรา 123

มาตรา 134


