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๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ด่านตรวจสอบยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิท์ ี่นาเข้า ส่งออก หรือนาผ่าน
พ.ศ. ๒๕๖๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๖๔ และมาตรา ๒๒ (๕) และมาตรา ๒๓ (๑๒) แห่ ง ประมวลกฎหมายยาเสพติ ด
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุ ม ยาเสพติ ด
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ กาหนดให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นด่านตรวจสอบยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
ที่นาเข้า ส่งออก หรือนาผ่าน
ลาดับที่
ชื่อสถานที่
๑. กรุงเทพมหานคร
๑.๑ ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานดอนเมือง
๑.๒ ด่านอาหารและยา ท่าเรือกรุงเทพ
๑.๓ ด่านอาหารและยา ไปรษณีย์กรุงเทพ
๑.๔ ด่านอาหารและยา ลาดกระบัง
๒. จังหวัดกระบี่
๒.๑ ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานกระบี่
๓. จังหวัดกาญจนบุรี
๓.๑ ด่านอาหารและยา บ้านน้าพุร้อน
๔. จังหวัดชลบุรี
๔.๑ ด่านอาหารและยา ท่าเรือแหลมฉบัง
๕. จังหวัดชุมพร
๕.๑ ด่านอาหารและยา ชุมพร
๖. จังหวัดเชียงราย
๖.๑ ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
๖.๒ ด่านอาหารและยา เชียงของ
๖.๓ ด่านอาหารและยา เชียงแสน
๖.๔ ด่านอาหารและยา แม่สาย
๗. จังหวัดเชียงใหม่
๗.๑ ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานเชียงใหม่
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๘. จังหวัดตรัง
๘.๑ ด่านอาหารและยา กันตัง
๙. จังหวัดตาก
๙.๑ ด่านอาหารและยา แม่สอด
๑๐. จังหวัดนครพนม
๑๐.๑ ด่านอาหารและยา นครพนม
๑๑. จังหวัดนราธิวาส
๑๑.๑ ด่านอาหารและยา ตากใบ
๑๑.๒ ด่านอาหารและยา สุไหงโก-ลก
๑๒. จังหวัดน่าน
๑๒.๑ ด่านอาหารและยา ทุ่งช้าง
๑๓. จังหวัดบึงกาฬ
๑๓.๑ ด่านอาหารและยา บึงกาฬ
๑๔. จังหวัดภูเก็ต
๑๔.๑ ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานภูเก็ต
๑๕. จังหวัดมุกดาหาร
๑๕.๑ ด่านอาหารและยา มุกดาหาร
๑๖. จังหวัดยะลา
๑๖.๑ ด่านอาหารและยา เบตง
๑๗. จังหวัดระนอง
๑๗.๑ ด่านอาหารและยา ระนอง
๑๘. จังหวัดระยอง
๑๘.๑ ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
๑๙. จังหวัดลาพูน
๑๙.๑ ด่านอาหารและยา ลาพูน
๒๐. จังหวัดเลย
๒๐.๑ ด่านอาหารและยา ท่าลี่
๒๑. จังหวัดสงขลา
๒๑.๑ ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานหาดใหญ่
๒๑.๒ ด่านอาหารและยา ท่าเรือน้าลึกสงขลา
๒๑.๓ ด่านอาหารและยา บ้านประกอบ
๒๑.๔ ด่านอาหารและยา ปาดังเบซาร์
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๒๑.๕ ด่านอาหารและยา สะเดา
๒๒. จังหวัดสตูล
๒๒.๑ ด่านอาหารและยา วังประจัน
๒๓. จังหวัดสมุทรปราการ
๒๓.๑ ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)
๒๓.๒ ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า)
๒๓.๓ ด่านอาหารและยา ท่าเรือเอกชน บริษัท ทีเอสขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
๒๓.๔ ด่านอาหารและยา ท่าเรือเอกชน บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด
๒๓.๕ ด่านอาหารและยา ท่าเรือเอกชน บริษัท สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด (มหาชน)
๒๓.๖ ด่านอาหารและยา ท่าเรือเอกชน บริษัท แอคทู - ลั่ม จากัด
๒๓.๗ ด่านอาหารและยา ท่าเรือเอกชน ปท. ๑๐
๒๓.๘ ด่านอาหารและยา บางเสาธง
๒๓.๙ ด่านอาหารและยา พระสมุทรเจดีย์
๒๓.๑๐ ด่านอาหารและยา สมุทรปราการ
๒๔. จังหวัดสมุทรสาคร
๒๔.๑ ด่านอาหารและยา สมุทรสาคร
๒๕. จังหวัดสระแก้ว
๒๕.๑ ด่านอาหารและยา อรัญประเทศ
๒๖. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๖.๑ ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานสมุย
๒๗. จังหวัดหนองคาย
๒๗.๑ ด่านอาหารและยา หนองคาย
๒๘. จังหวัดอุดรธานี
๒๘.๑ ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานอุดรธานี
๒๙. จังหวัดอุบลราชธานี
๒๙.๑ ด่านอาหารและยา ช่องเม็ก
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