ประจําวันที่ 26 มกราคม 2560

พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้วันที่ 18 มิถุนายน 2560
สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม แจ้งว่า พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนที่ 107 ก วันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (18 มิถุนายน 2560) โดยมีสาระสําคัญ คือ
1. กําหนดนิยามคําว่า “วัตถุออกฤทธิ์” และกําหนดนิยามคําอื่นๆ เพี่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความชัดเจนตรงตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น
2. กํ าหนดให้ พระราชบัญญั ติ นี้ ไม่ ใช้ บังคั บกับสํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่ อความคล่องตั วในการ
ดําเนินงานและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต ขาย นําเข้าหรือส่งออกด้วย ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต้องรายงานการรับ การจ่าย การเก็บรักษา
และวิธีปฏิบัติอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ต่อคณะกรรมการทุกหกเดือน
3. รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 การประกาศกําหนดเพื่อระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ว่าวัตถุออกฤทธิ์ใดอยู่ในประเภท 1
ประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ตามลําดับความรุนแรง รวมทั้งการประกาศ
กําหนดเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์
3.2 การประกาศกําหนดอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ เช่น การกําหนดมาตรฐานของวัตถุ
ออกฤทธิ์ การระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามผลิต ขาย นําเข้า ส่งออก นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง การกําหนดวัตถุ
ออกฤทธิ์บางประเภทที่ต้องมีการควบคุมเฉพาะ การประกาศกําหนด เพื่อเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ การควบคุมปริมาณของ
วัตถุออกฤทธิ์ การประกาศด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์
3.3 การประกาศกําหนดหน่วยงานของรัฐ สถานพยาบาล และกําหนดระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุม
การบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล
4. กําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทซึ่งประกอบด้วยบุคคล
จากหลายสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 15 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 7 คน และกรรมการซึ่งเป็น
ฝ่ายเลขานุการ 2 คน
5. กําหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําเข้าหรือส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในแต่ละ
ประเภท ดังนี้
5.1 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ห้ามผู้ใดผลิต ขาย นําเข้าหรือส่งออก เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะในกรณี
จําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
5.2 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ห้ามผู้ใดผลิต นําเข้าหรือส่งออก เว้นแต่ ได้รับใบอนุญาตเฉพาะกรณีมีความ
จําเป็นเพี่อประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หรือเป็นการผลิตเพื่อส่งออก และส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีประกาศ และกําหนดห้ามมีการขาย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต
และผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
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5.3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ห้ามผู้ใดผลิต ขาย นําเข้าหรือส่งออก เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต
และผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
6. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตและเภสัชกรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
7. กําหนดห้ามการผลิต ขาย นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ปลอม วัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน วัตถุออกฤทธิ์
เสื่อมคุณภาพ วัตถุออกฤทธิ์ที่มิได้ขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ และวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ และห้าม
ขายวัตถุออกฤทธิ์โดยจัดเป็นชุดไว้ล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ทางการค้า
8. กําหนดให้ผู้ที่จะผลิตหรือนําเข้าวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ผสมอยู่ต้องขึ้นทะเบียน
วัตถุตํารับ และได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับมีอายุ 5 ปี
9. กําหนดห้ามการโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ ยกเว้นในกรณีเป็นฉลากหรือเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งอยู่ที่ภาชนะหรือ
หีบห่อ และในกรณีเป็นการโฆษณาที่กระทําโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่กําหนด ซึ่งการโฆษณาต้องได้รับอนุญาตก่อน
10. กําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ทําการของ ผู้รับอนุญาต ตรวจค้นเคหสถาน
หรือนําวัตถุออกฤทธิ์จากสถานที่นั้นเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบหรือวิเคราะห์รวมทั้งตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ
ยึดหรืออายัดวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
11. กําหนดให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่ผู้รับ
อนุญาตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
12. กําหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ เช่น กําหนดให้วัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ประเภทใด
ประเภทหนึ่งผสมอยู่ ให้ถือเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทนั้นด้วย ในกรณีที่วัตถุตํารับมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทต่างกันมากกว่า
หนึ่งประเภทผสมอยู่ให้ถือว่าวัตถุตํารับนั้นเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดที่สุด กําหนดห้ามผู้ใดมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เว้นแต่ได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1
หรือประเภท 2 เว้นแต่เป็นการเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามคําสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือทันตกรรม เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้นั้น
13. เรื่องการค้าระหว่างประเทศ กําหนดให้การนําเข้าหรือส่งออกวัตถุออกฤทธิ์นอกจากจะได้รับใบอนุญาตผลิต ขาย
นําเข้าหรือส่งออกแล้ว ผู้รับอนุญาตจะต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครั้งที่นําเข้าหรือส่งออกด้วย และกําหนดหลักเกณฑ์ใน
การนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านวัตถุออกฤทธิ์ในแต่ละประเภท
14. แก้ไขข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการผลิต นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านเพื่อขาย จากข้อสันนิษฐานเด็ดขาด (“ให้ถือว่า”)
เป็นข้อสันนิษฐานที่ไม่เด็ดขาด (“ให้สันนิษฐานว่า...”)
15. ปรับปรุงบทกําหนดโทษให้สอดคล้องกับเนื้อหาในพระราชบัญญัติและแก้ไขอัตราโทษให้เหมาะสม
16. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรั บคํ าขอ การดําเนินกิจการของผู้รับอนุญาต การปฏิ บัติหน้าที่ ของคณะกรรมการ
และกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ให้ยังมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เพื่อความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมาย
17. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับเนื้อหาในพระราชบัญญัติและกําหนดให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องดังกล่าวได้จากเว็บไซต์สํานักกฎหมายและวิชาการ
ศาลยุติธรรม www.jla.coj.go.th
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สํานักงานศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ
สํานักการต่างประเทศ แจ้งว่า สํานักงานศาลยุติธรรมมีกําหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการทางการศาลและการยุติธรรม
ระหว่างประเทศ เรื่อง “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2” (The 2nd Southeast Asia Judicial Workshop on Cybercrime)
ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมพลาซา แอทธินีรอยัลเมอริเดียน กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่าง
สํานักงานศาลยุติธรรม ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจํา
ประเทศไทย และกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา โดยได้รับเกียรติจากนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และ
นาย Glyn T Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ
คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยนายThomasDoughertyที่ปรึกษากฎหมาย The East Asia and Pacific Regional Legal
Advisor for Cybercrime, Hon. Beverly Reid O’Connell ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย, Hon. Paul Grimm
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นแห่งมลรัฐแมรีแลนด์, นาย Ovie Carroll ผู้อํานวยการ Cybercrime Lab, นาย Daniel Ogden นักวิเคราะห์
และสอบสวนคดีดิจิตอล, นาย Albert Rees ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้ประสานงานการต่างประเทศ และนาย Evan Williams
ผู้ประสานงานการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจด้านการสืบสวนสอบสวน
ตลอดจนการดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการทําให้กฎหมายและกระบวนยุติธรรมของแต่ละ
ประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากศาลในภูมิภาคอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน
เมียนมาร์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว และไทย โดยมีประธานศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักร
ภูฎาน และผู้ช่วยผู้พิพากษาจากวิทยาลัยตุลาการแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งสํานักการต่างประเทศจะแจ้ง
ความคืบหน้าและข้อมูลเอกสารการสัมมนาในเว็บไซต์สํานักการต่างประเทศในโอกาสต่อไป

บริจาคเงินช่วยเหลือข้าราชการที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ สามารถนําใบเสร็จไปใช้ลดหย่อนภาษี ปี 2560
สํานักงานศาลยุติธรรมขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลอาญา ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากอุทกภัยน้ําท่วม” เลขที่ 860 - 0 - 06091 - 5 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อสํานักงาน
ศาลยุติธรรมจะได้รวบรวมไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ผู้บริจาคสามารถนําใบเสร็จรับเงินบริจาคระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560 มาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีได้ 1.5 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงิน
บริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนของปี 2560 ที่ต้องยื่นรายการภายใน
เดือนมกราคม– มีนาคม 2561 ผู้ที่ร่วมบริจาคและประสงค์นําใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีให้หน่วยงาน
แจ้งชื่อหน่วยงาน พร้อมแนบรายชื่อ และจํานวนเงินของผู้บริจาคไปยังสํานักบริหารกลาง สํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้สํานัก
การคลั งออกใบเสร็ จรั บเงิ นให้ ผู้ บริ จาคต่ อไป กรณี หน่ วยงานที่ โอนเงิ นบริ จาคเข้ าบั ญชี ดังกล่ าวแล้ วประสงค์ ขอให้ ออก
ใบเสร็จรับเงิน ให้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังสํานักบริหารกลางเพื่อดําเนินการต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2513
7965 และ 0 2541 2258

