เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๕ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

กฎกระทรวง
กําหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์
ซึ่งสันนิษฐานว่าผลิต นําเข้า ส่งออก นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔ วรรคสาม มาตรา ๑๕ วรรคสี่
มาตรา ๒๐ วรรคสาม และมาตรา ๘๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ การผลิต นําเข้า ส่งออก นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ คํานวณ
เป็ น สารบริ สุ ท ธิ์ เกิ น ปริ ม าณดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ สั น นิ ษ ฐานว่ า ผลิ ต นํ า เข้ า ส่ งออก นํ า ผ่ า น หรื อ มี ไว้
ในครอบครองเพื่อขาย
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑
(ก) คาทิโนน (cathinone)
๐.๕๐๐ กรัม
(ข) ไซโลซีน (psilocine หรือ psilotsin)
๐.๑๐๐ กรัม
(ค) ไซโลไซบีน (psilocybine)
๐.๑๐๐ กรัม
(ง) ดีอีที (DET)
๐.๕๐๐ กรัม
(จ) ดีเอ็มที (DMT)
๐.๕๐๐ กรัม
(ฉ) ดีเอ็มเอชพี (DMHP)
๐.๕๐๐ กรัม
(ช) เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol
หรือ THC)
๐.๑๐๐ กรัม
(ซ) ทีซีพี (TCP หรือ tenocyclidine)
๐.๑๐๐ กรัม
(ฌ) พาราเฮกซิล (parahexyl)
๐.๕๐๐ กรัม
(ญ) พีซีอี (PCE หรือ eticyclidine)
๐.๑๐๐ กรัม
(ฎ) พีเอชพี หรือ พีซีพีวาย (PHP หรือ PCPY หรือ rolicyclidine) ๐.๑๐๐ กรัม
(ฏ) ฟีนาซีแพม (phenazepam)
๐.๓๐๐ กรัม

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๕ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

(ฐ) เมทคาทิโนน (methcathinone)
(ฑ) ๔-เมทิลอะมิโนเรกซ์ (4-methylaminorex)
(ฒ) เมสคาลีน (mescaline)
(ณ) อีทริพตามีน (etryptamine)
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒
(ก) คีตามีน (ketamine)
(ข) ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine)
(ค) ไนตราซีแพม (nitrazepam)
(ง) ไนเมตาซีแพม (nimetazepam)
(จ) เฟนเตอมีน (phentermine)
(ฉ) มิดาโซแลม (midazolam)
(ช) อัลปราโซแลม (alprazolam)
(ซ) อีเฟดรีน (ephedrine)
(๓) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔
(ก) โคลนาซีแพม (clonazepam)
(ข) ไดอาซีแพม (diazepam)
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๐.๕๐๐
๐.๕๐๐
๐.๕๐๐
๐.๕๐๐

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

๐.๕๐๐
๕.๐๐๐
๐.๓๐๐
๐.๓๐๐
๐.๙๐๐
๐.๔๕๐
๐.๑๒๐
๕.๐๐๐

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

๑.๘๐๐ กรัม
๕.๔๐๐ กรัม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๔ วรรคสาม มาตรา ๑๕ วรรคสี่
และมาตรา ๒๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดว่า
การผลิ ต นํ าเข้ า ส่ งออก หรือ นํ าผ่านซึ่ งวัตถุ อ อกฤทธิ์ทุ กประเภท คํ านวณเป็ น สารบริสุท ธิ์เกิ น ปริม าณ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ให้สันนิษฐานว่าผลิต นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านเพื่อขาย ประกอบกับมาตรา ๘๘
วรรคสาม แห่งพระราชบั ญ ญั ติดังกล่าวกําหนดว่า การมีวัตถุออกฤทธิ์ชื่อและประเภทใดไว้ในครอบครอง
ซึ่งคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อขาย
สมควรมี ก ารกํ า หนดปริ ม าณวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ซึ่ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า ผลิ ต นํ า เข้ า ส่ ง ออก นํ า ผ่ า น หรื อ มี ไว้ ใ น
ครอบครองเพื่อขาย จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

