
ฎกีาตดัสนิเกยีวกบัปญัหาขอ้กฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฎกีาที 1377/2517 พนกังานอยัการจงัหวดัปทมุธานี โจทก์
นายกติตศิกัด ิวเิศษพานิชกจิ จาํเลย

พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา 12, 19, 101, 102, 126
พ.ร.บ.ควบคุมโภคภณัฑ ์พ.ศ.2495 มาตรา 9
ป.อ. มาตรา 91
ป.ว.ิอ. มาตรา 212

จาํเลยเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหข้ายยามาตรา 15(3) ซงึไมอ่าจขายยาควบคุมพเิศษได ้เมอืจาํเลย
ขายยาอนัเป็นยาควบคมุพเิศษจงึเป็นการขายยาแผนปจัจุบนัไมต่รงตามประเภทของใบอนุญาตตามมาตรา 
19(2) เป็นความผดิตามมาตรา 102 ยาของกลางจงึรบิตามมาตรา 126 ไมไ่ด ้

เมอืความผดิของจาํเลยอยูท่ไีมม่ ีไมเ่ขยีน ไมพ่มิพป้์ายแสดงราคายาของกลางอนัเป็นโภคภณัฑท์ี
จาํเลยมไีวส้าํหรบัจาํหน่ายยาของกลางจงึเป็นโภคภณัฑท์ไีมเ่กยีวเนืองกบัความผดิอนัจะพงึรบิตามพระราช
บญัญตัคิวบคมุโภคภณัฑ ์พ.ศ. 2495 มาตรา 9 

ความผดิฐานขายยาไมต่รงตามประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 และความ
ผดิฐานไมม่ป้ีายแสดงราคาโภคภณัฑท์มีไีวจ้าํหน่ายตามพระราชบญัญตัคิวบคุมโภคภณัฑ ์พ.ศ. 2495 เป็น
ความผดิสองกรรม เมอืศาลชนัตน้วนิิจฉยัวา่การกระทาํของจาํเลยเป็นกรรมเดยีวผดิกฎหมายหลายบท ใหล้ง
โทษตามบทมาตราทมีโีทษหนกั โจทกม์ไิดอุ้ทธรณ์ขอใหเ้พมิโทษจาํเลยผูเ้ดยีวอุทธรณ์วา่การกระทาํของ
จาํเลยไมเ่ป็นความผดิตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 มาตรา 12, 101, 126 ศาลอุทธรณ์จงึไมม่อีาํนาจลง
โทษจาํเลยทุกกระทงความผดิ โดยกาํหนดโทษจาํเลยตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 มาตรา 102 อกี 
เพราะเป็นการเพมิเตมิโทษจาํเลย ตอ้งหา้มตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 212 

________________________________

โจทกฟ้์อง จาํเลยใหก้ารรบัสารภาพ ขอ้เทจ็จรงิฟงัไดว้า่ จาํเลยไดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูข้ายยาแผน
ปจัจุบนัเฉพาะยาบรรจเุสรจ็ซงึมใิชย่าอนัตรายหรอืยาควบคุมพเิศษ ไดบ้งัอาจขายยา "เนิพเพยีว" อนัเป็นยา
แผนปจัจุบนัควบคมุพเิศษ เป็นการขายยาไมต่รงตามประเภทใบอนุญาต และมไิดร้บัใบอนุญาตจากผูว้า่
ราชการจงัหวดัผูอ้นุญาตตามพระราชบญัญตัยิา และจาํเลยซงึเป็นผูข้ายยาและเวชภณัฑต่์าง ๆ อนัเป็น
โภคภณัฑ ์ไดฝ้า่ฝืนกฎหมาย โดยไมม่ ีไมเ่ขยีน ไมพ่มิพป้์ายแสดงราคายาอนัเป็นโภคภณัฑท์จีาํเลยมไีว้
สาํหรบัจาํหน่ายใหถ้กูตอ้งตามลกัษณะและวธิกีารในพระราชกฤษฎกีาควบคุมโภคภณัฑ ์พ.ศ. ๒๔๙๕ 

ศาลชนัตน้พพิากษาวา่ จาํเลยมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัยิาพ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๑๒, ๑๙, ๑๐๑, 
๑๐๒, ๑๒๖ พระราชบญัญตัคิวบคุมโภคภณัฑ ์พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๓, ๔, ๕, ๖, ๙ พระราชกฤษฎกีาควบคมุ



โภคภณัฑ ์พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๓, ๔, ๕ แต่ใหล้งโทษตามพระราชบญัญตัคิวบคมุโภคภณัฑ ์พ.ศ. ๒๔๙๕ 
มาตรา ๙ ซงึเป็นบทหนกั จาํคกุ ๔ เดอืนปรบั ๘๐๐ บาท ลดโทษใหก้งึหนึงตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๗๘คงเหลอืจาํคกุ ๒ เดอืน ปรบั ๔๐๐ บาท โทษจาํคุกรอไว ้๑ ปี รบิของกลาง 

จาํเลยอุทธรณ์ 
ศาลอุทธรณ์พพิากษาแก ้วา่จาํเลยมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัยิาพ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๑๙, ๑๐๒ 

ปรบั ๑,๐๐๐ บาท พระราชบญัญตัคิวบคุมโภคภณัฑ ์พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๙ ปรบั ๒๐๐ บาท รวมปรบั 
๑,๒๐๐ บาท ลดกงึหนึงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ แลว้ คงปรบั ๖๐๐ บาทของกลางทงัหมดให้
คนืจาํเลย คาํขอนอกนีใหย้ก 

โจทกฎ์กีาวา่จาํเลยมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. ๒๕๑๐มาตรา ๑๒, ๑๐๑ ดว้ย ขอใหล้ง
โทษตามคาํพพิากษาศาลชนัตน้ 

จาํเลยฎกีาวา่ การกระทาํของจาํเลยเป็นกรรมเดยีวผดิกฎหมายหลายบทจะเรยีงกระทงลงโทษไมไ่ด ้
ศาลฎกีาวนิิจฉยัวา่ ตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๑๕บญัญตัวิา่ประเภทของใบ

อนุญาตสาํหรบัยาแผนปจัจุบนัม ี๕ ประเภทคอื (๑) ใบอนุญาตผลติยาแผนปจัจบุนั (๒) ใบอนุญาตขายยา
แผนปจัจุบนั (๓) ใบอนุญาตขายยาแผนปจัจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสรจ็ทมีใิชย่าอนัตรายหรอืยาควบคมุพเิศษ 
(๔) ใบอนุญาตขายยาแผนปจัจบุนัเฉพาะยาบรรจุเสรจ็สาํหรบัสตัว ์และ (๕) ใบอนุญาตนําหรอืสงัยาแผน
ปจัจุบนัเขา้มาในราชอาณาจกัร และตามความในมาตรา ๒๖ วรรคหนึง (๓) แสดงวา่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหข้าย
ยาแผนปจัจุบนัตามมาตรา ๑๕(๒) อาจทาํการขายยาอนัตรายหรอืยาควบคมุพเิศษได ้จาํเลยนีเป็นผูไ้ดร้บัใบ
อนุญาตใหข้ายยาตามมาตรา ๑๕(๓) ซงึไมอ่าจขายยาควบคมุพเิศษได ้ดงันนัเมอืจาํเลยขายยา "เนิพเพยีว" 
อนัเป็นยาควบคมุพเิศษ จงึเป็นการขายยาแผนปจัจุบนัไมต่รงตามประเภทของใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ (๒) 
และเป็นความผดิตามมาตรา ๑๐๒ ยา "เนิพเพยีว" ของกลาง จงึรบิตามมาตรา ๑๒๖ ไมไ่ด ้

โจทกฎ์กีาวา่ยาของกลาง เป็นโภคภณัฑเ์กยีวเนืองกบัความผดิจงึตอ้งรบิตามพระราชบญัญตัคิวบคมุ
โภคภณัฑ ์พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๙ นนัศาลฎกีาเหน็วา่ ความผดิของจาํเลยอยูท่ไีมม่ ีไมเ่ขยีน ไมพ่มิพป้์าย
แสดงราคายาของกลางอนัเป็นโภคภณัฑท์จีาํเลยมไีวส้าํหรบัจาํหน่าย ดงันนัยาของกลางจงึเป็นโภคภณัฑท์ี
ไมเ่กยีวเนืองกบัความผดิอนัจะพงึรบิตามพระราชบญัญตัคิวบคมุโภคภณัฑ ์พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๙ 

ศาลฎกีาเหน็วา่ ทศีาลอุทธรณ์วนิิจฉยัวา่ การกระทาํของจาํเลยเป็นความผดิสองกรรมชอบแลว้ แต่
คดนีีศาลชนัตน้วนิิจฉยัวา่ การกระทาํของจาํเลยเป็นกรรมเดยีวผดิกฎหมายหลายบท และใหล้งโทษจาํเลย
ตามบทมาตราทมีโีทษหนกั โจทกม์ไิดอุ้ทธรณ์ขอใหเ้พมิโทษจาํเลยจาํเลยผูเ้ดยีวอุทธรณ์วา่การกระทาํของ
จาํเลยไมเ่ป็นความผดิตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. ๒๕๐๐ (ทถีูกเป็น ๒๕๑๐) มาตรา ๑๒, ๑๐๑, ๑๒๖ และ
ขอใหค้นืของกลางแก่จาํเลย ศาลอุทธรณ์จงึไมม่อีาํนาจลงโทษจาํเลยทุกกระทงความผดิ โดยกาํหนดโทษ
จาํเลยตามพระราชบญัญตัยิาพ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๑๐๒ อกี เพราะเป็นการเพมิเตมิโทษจาํเลย ตอ้งหา้มตาม
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๑๒ คงลงโทษจาํเลยไดเ้ทา่ทกีาํหนดมาตามพระราช
บญัญตัคิวบคมุโภคภณัฑ ์พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๙ 

พพิากษาแกเ้ฉพาะกาํหนดโทษ เป็นวา่ ใหป้รบั ๒๐๐ บาท ลดกงึคงปรบั ๑๐๐ บาท นอกจากทแีกค้ง
ใหเ้ป็นไปตามคาํพพิากษาศาลอุทธรณ์



( รนื วไิลชนม ์- สนบั คมัภรียส - สรรเสรญิ ไกรจติต ิ) 

ศาลจงัหวดัปทมุธานี - นายชวลติ นราลยั
ศาลอุทธรณ์ - นายเฟืองขจติ รศัมภิตูิ

หมายเหตุ


