
 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  
(พ.ศ. ๒๕๔๓)  

เร่ือง ก าหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและ  
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ  

_____________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อัน
เป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้
 
ข้อ ๑ ให้สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจใดๆ ดังต่อไปนี้ เป็นสถานประกอบการท่ีอยู่ภายใต้บังคับของ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ  
(๑) สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง และให้รวมถึงสถานท่ีท่ีใช้ใน
การประกอบกิจการต่างๆ ซึ่งอยู่ในความควบคุม ดูแล หรืออาศัยสิทธิของเจ้าของหรือ ผู้ด าเนินกิจการสถานี
บริการน้ ามันเช้ือเพลิงด้วย  
(๒) สถานีบริการท่ีบรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะท้ังทางบกและทางน้ าตามกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายว่า
ด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  
(๔) ท่ีพักอาศัยในเชิงพาณิชย์ประเภทหอพัก อาคารชุดหรือเกสเฮ้าส์ (Guesthouse) ท่ีให้ผู้อื่นเช่า  
(๕) สถานท่ีท่ีได้จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ ซึ่งเก็บค่าบริการจากผู้เล่น  
(๖) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
 
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  



ชวน หลีกภัย  
(นายชวน หลีกภัย)  

นายกรัฐมนตรี  

_____________________ 
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๘๒ ง ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓  
เร่ือง ก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  

ในสถานประกอบการ  

 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็น
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ในประกาศนี ้ 
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจใดๆ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่องก าหนดประเภทสถานประกอบการท่ีอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ “พนักงาน”หมายความว่า
บุคคลซึ่งได้ท างานในสถานประกอบการไม่ว่าจะในลักษณะประจ าหรือช่ัวคราวท้ังนี้ให้หมายความรวมถึง
ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานด้วย 
ข้อ ๒ ให้เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
(๑) ควบคุมสอดส่องและดูแลไม่ให้พนักงานของสถานประกอบการหรือบุคคลภายนอกกระท าการมั่วสุมกัน
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบการ  
(๒) พิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีไม่มีพฤติกรรมในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เข้าเป็นพนักงาน ท้ังนี้ 
ไม่รวมถึงผู้เสพยาเสพติดซึ่งได้รับการบ าบัดการติดยาเสพติด และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพ
ติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว และจัดอบรมพนักงานของตนให้มีความเข้าใจในการป้องกันการใช้ยาเสพติด



อย่างสม่ าเสมอ  
(๓) จัดท าบันทึกประวัติของพนักงานไว้ประจ าสถานประกอบการ โดยบันทึกประวัตินี้อย่างน้อย ต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือและนามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ท่ีอยู่ และภูมิล าเนาของพนักงาน  
(๔) ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในการแจ้งเมื่อพบว่ามีการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือพฤติการณ์ต่างๆ ของบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยหรือ
ควรเช่ือได้ว่าจะกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการของตน และอ านวยความสะดวกในการ
ตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ข้อ ๓ ให้เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการจัดให้มีป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัย 
หรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดตามวรรคสองและวรรคสาม 

ป้ายหรือประกาศตามวรรคหนึ่งจะต้องมีความชัดเจน เห็นได้ง่าย และมีข้อความเป็นภาษาไทยเตือนเกี่ยวกับ
พิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ประกอบกับข้อความท่ีแสดงว่าสถานประกอบการ ท่ีติด
ป้ายหรือประกาศนั้นอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ข้อความตามวรรคสองจะมีภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยก็ได้ แต่ข้อความภาษาอื่นนั้นต้องมีความหมายตรงกับ
ข้อความภาษาไทยและมีขนาดไม่ใหญ่กว่าข้อความภาษาไทย  
ลักษณะ ขนาดและรายละเอียดของข้อความให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในท้ายประกาศนี้  
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานได้ตรวจพบว่าเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๒ 
หรือข้อ ๓ ให้เจ้าพนักงานนั้นรายงานเลขาธิการเพื่อมีหนังสือตักเตือนให้เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถาน
ประกอบการปฏิบัติตาม และหากภายหลังมีการตรวจพบว่าเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการนั้น
ยังมิได้ปฏิบัติตาม จึงให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้  
ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
(*) 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  

ชวน หลีกภัย  
(นายชวน หลีกภัย)  

นายกรัฐมนตรี  

_____________________ 
(*) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๘๒ ง ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๔๓ 

ลักษณะ ขนาด และรายละเอียดของข้อความ  
ท้ายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  

เร่ือง มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ  
_____________________ 



๑. ลักษณะของข้อความ  
ให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวตรง หรือเขียนด้วยอักษรตัวตรงและบรรจง ท้ังนี้สีของข้อความให้ใช้สีท่ีแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนกับสีของพื้นป้ายหรือประกาศ  

๒. ขนาดของข้อความ  
(๑) ข้อความเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในป้ายหรือประกาศของสถาน
ประกอบการตามข้อ ๑(๑) (๒) และ (๖) ของประกาศส านักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง ก าหนด
ประเภทสถานประกอบการท่ีอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในสถานประกอบการ ให้มีขนาดของอักษรกว้างไมน่้อยกว่า ๔ เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๗ 
เซนติเมตร  
(๒) ข้อความเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในป้ายหรือประกาศของสถาน
ประกอบการตามข้อ ๑ (๓) (๔) และ (๕) ของประกาศส านักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่องก าหนด
ประเภทสถานประกอบการ ท่ีอยู่ภายใต้บังคัลของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดในสถานประกอบการให้มีขนาดของอักษรกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๓ 
เซนติเมตร  
(๓) นอกจากข้อความเตือนตาม (๑) หรือ (๒) แล้วให้มีข้อความว่า •สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  โดยข้อความดังกล่าวให้มีขนาดเล็กกว่าข้อความเตือน
ตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี และจะอยู่ในป้ายหรือประกาศเดียวกันด้วยหรือไม่ก็ได้  

๓. รายละเอียดของข้อความ  
(๑) ข้อความเตือนเกี่ยวกับพิษหรือภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ท้ังนี้ตามความเหมาะสม
ของประเภทสถานประกอบการ ตัวอย่างเช่น  
- ยาเสพติดท าลายความมั่นคงของชาติ  
- ยาเสพติดบั่นทอนสุขภาพผู้เสพและท าลายความมั่นคงของชาติ  
- การจ าหน่ายยาเสพติด ต้องระวางโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต  
- งานให้ชีวิต ยาเสพติดให้ทุกข์  
- ลูกเมียคือชีวิต ยาเสพติดคือวายร้าย  
- ยาเสพติดมีมหันตภัยกับทุกคน  
- โรงงานท่ัวไทย ร่วมต้านภัยยาเสพติด  
- เอาใจใส่ลูกจ้างสักนิด ยาเสพติดไม่มาเยือน  
- การครอบครองยาบ้า ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
- การเสพยาเสพติดต้องระวางโทษจ าคุกและปรับ  
ฯลฯ  
(๒) ข้อความท่ีแสดงว่าสถานประกอบการท่ีติดป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรือโทษตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ  
- สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(*) 



_____________________ 
(*) (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๘๒ ง ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๔๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการสั่งปิดชั่วคราวหรือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบการของ  
สถานประกอบการที่มีการกระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็น
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้ 
 
ข้อ ๑ ในประกาศนี ้ 
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจใดๆ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง ก าหนดประเภทสถานประกอบการท่ีอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ  



“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการกล่ันกรองการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ังให้ปฏิบัติการ
ตามประกาศนี้  
 
ข้อ ๒ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานได้ตรวจพบว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการใด 
ให้เจ้าพนักงานดังกล่าวจัดท าบันทึกรายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการ 
เพื่อพิจารณาภายในห้าวันนับแต่วันท่ีได้ตรวจพบ  
 
ข้อ ๓ เมื่อคณะอนุกรรมการได้รับบันทึกรายงานตามข้อ ๒ ว่ามีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ หากคณะอนุกรรมการโดยมติเสียงข้างมากเห็นว่ามีเหตุอันควรเช่ือได้
ให้คณะอนุกรรมการท ารายงานและความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าควรมีค าส่ังปิดช่ัวคราว
หรือส่ังพักใช้ ใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการนั้นหรือไม่ ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการเห็นว่าไม่มี
เหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ให้คณะอนุกรรมการเรียก
เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานอื่นใด เพื่อประกอบการพิจารณาอีก
ก็ได้  
ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ให้คณะอนุกรรมการรายงานพร้อมความเห็นต่อเลขาธิการ ใน
การนี้ถ้าเลขาธิการไม่เห็นด้วยกับคณะอนุกรรมการดังกล่าวแล้ว ให้เลขาธิการท ารายงานและความเห็นเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก็ได้  

ข้อ ๔ เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานและความเห็นตามข้อ ๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสามแล้ว ให้คณะกรรมการ
มีหนังสือเรียกให้เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการมาช้ีแจงหรือพิสูจน์ว่า 
ตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณี โดยให้ส่งหนังสือดังกล่าวแก่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไมน่้อยกว่าเจ็ดวัน ท้ังนี ้เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ
อาจมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นมาช้ีแจงหรือพิสูจน์แทนก็ได้  
การช้ีแจงหรือพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งให้กระท าเป็นการลับ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อสถานประกอบการหรือ
บุคคลภายนอก 
 
ข้อ ๕ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรส่ังปิดช่ัวคราวหรือส่ังพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ 
ให้คณะกรรมการท าค าส่ังเป็นหนังสือและแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการนั้นทราบ
โดยเร็ว  
ในการแจ้งค าส่ังปิดช่ัวคราวหรือส่ังพักใช้ใบอนุญาตประกอบการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน
อนุกรรมการเป็นผู้แจ้งค าส่ังส าหรับสถานประกอบการท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัดนั้น แล้วแต่
กรณี 
 
ข้อ ๖ ในการแจ้งค าส่ังปิดช่ัวคราวหรือส่ังพักใช้ใบอนุญาตประกอบการแก่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถาน 
ประกอบการ ตามข้อ ๕ วรรคสอง ให้ถือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
(๑) ส่งหรือมอบแก่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือช่ือรับทราบ



ค าส่ังนั้น  
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ เพราะเหตุท่ีไม่พบเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ 
หรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมรับค าส่ัง ให้ปิดค าส่ังไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการ โดยให้เจ้า
พนักงานพร้อมด้วยพยานอย่างน้อยสองคนปิดค าส่ังต่อหน้าต ารวจท้องท่ีท่ีสถานประกอบการนั้น ต้ังอยู่และให้
ท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการได้ทราบค าส่ังนั้นแล้ว
ต้ังแต่วันท่ีปิดค าส่ัง 
 
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการแจ้งให้หน่วยงานท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการตามกฎหมายอื่นทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการได้มีมติให้ส่ังปิดช่ัวคราวหรือส่ังพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ  
เมื่อหน่วยงานท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการตามกฎหมายอื่นได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้หน่วยงานนั้นติดตามและตรวจสอบว่าเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการได้ปฏิบัติตามค าส่ังของ
คณะกรรมการหรือไม ่หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้หน่วยงานดังกล่าวแจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบโดยเร็ว 
 
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(*)  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ชวน หลีกภัย 
(นายชวน หลีกภัย)  

นายกรัฐมนตรี  

_____________________ 
(*) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๘๒ ง ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๔๓ 

 
 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติด

อยู่ใน  
ร่างกายหรือไม่  

 



อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็น
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ในประกาศนี ้ 
“การตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด” หมายความว่า การตรวจหรือทดสอบหาระดับหรือปริมาณของ สาร
เสพติดอันเกิดจากการเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดย
วิธีการทาง วิทยาศาสตร์  
“ผู้รับการตรวจหรือทดสอบ” หมายความว่า ผู้รับการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด 
 
ข้อ ๒ การตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด ให้ตรวจหรือทดสอบจากปัสสาวะ โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการตรวจ
หรือทดสอบของชุดน้ ายาตรวจหรือเครื่องมือแต่ละชนิด 
 
ข้อ ๓ การเตรียมการในการตรวจหรือทดสอบให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) จัดให้มีบริเวณส าหรับตัวผู้เข้ารับการตรวจหรือทดสอบ เพื่อด าเนินการตรวจหรือทดสอบหรือเก็บปัสสาวะ
ในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นแห่งกรณี เพื่อให้การตรวจหรือทดสอบหรือเก็บปัสสาวะเสร็จส้ินไปโดยเรียบร้อยและ
เก็บไว้ในสถานท่ีมิดชิดจากบุคคลภายนอก  
(๒) จัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยในการตรวจหรือทดสอบเพื่อให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและทันเหตุการณ์ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าพนักงาน  
(๓) จัดให้มีอุปกรณ์ในการเก็บปัสสาวะ โดยให้ใช้ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกปากกว้างพร้อมฝาปิด ขนาดบรรจุ
ไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิลิตร โดยขวดท่ีน ามาใช้ต้องสะอาดและแห้งและให้มีฉลากและกระดาษกาว เพื่อใช้ส าหรับ
ปิดผนึกขวดตัวอย่างปัสสาวะด้วย 
 
ข้อ ๔ วิธีเก็บปัสสาวะให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) จัดให้มีผู้ควบคุมการถ่ายปัสสาวะของผู้รับการตรวจหรือทดสอบทุกครั้ง ท้ังนี้เพื่อป้องกนัมิให้มีการกระท า
ใดๆ ท่ีท าให้ปัสสาวะเกิดการเจือจาง หรือสับเปล่ียนตัวอย่าง  
(๒) ให้บันทึกหมายเลขประจ าขวด และช่ือ นามสกุล ของผู้รับการตรวจหรือทดสอบบนฉลากปิดขวดเก็บ
ปัสสาวะ  
(๓) ให้ขวดแก่ผู้รับการตรวจหรือทดสอบ น าไปถ่ายปัสสาวะจ านวนประมาณ ๓๐ มิลลิลิตร 
 
ข้อ ๕ วิธีการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในเบื้องต้นให้ถือปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือหรือชุดน้ ายาตรวจสอบ 
ดังต่อไปนี ้ 
(๑) ชุดน้ ายาตรวจหรือทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือวิธีการตรวจสอบของชุดน้ ายาตรวจสอบของหน่วยงานนั้น  
(๒) ชุดตรวจหรือเครื่องมือตรวจสอบโดยวิธี Immunoassay โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือวิธีการตรวจสอบของชุด
ตรวจหรือเครื่องมือแต่ละชนิด 



 
ข้อ ๖ ในกรณีท่ีตรวจหรือทดสอบในเบ้ืองต้นตามข้อ ๖ พบว่าบุคคลนั้นอาจเป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ ให้เจ้า
พนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีจดบันทึกข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ ภูมิล าเนา หรือสถานท่ีอยู่ท่ี
สามารถจะเรียกตัวหรือออกหมายเรียกมาเพื่อด าเนินคดีได้เมื่อมีการตรวจสอบยืนยันผลตามข้อ ๘ แล้วพบว่า
เป็นผู้มีสารเสพติดในร่างกาย 
 
ข้อ ๗ ในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในเบื้องต้นนั้น เมื่ออ่านผลแล้วปรากฏว่าให้ผลบวกตามคู่มือ
วิธีการตรวจตามเครื่องมือหรือชุดน้ ายาตรวจสอบในข้อ ๕ ให้ปิดเป็นความลับ และให้เจ้าพนักงานหรอื
พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าพนักงานท่ีท าการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดน า
ขวดปัสสาวะของผู้รับการตรวจหรือทดสอบนั้นปิดให้สนิทพร้อมท้ังผนึกปากขวดด้วยแถบกาว โดยมีลายมือช่ือ
ของผู้ท าการตรวจหรือทดสอบก ากับไว้ และเมื่อด าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ท าการตรวจ หรือ
ทดสอบรีบส่งตัวอย่างปัสสาวะไปยังสถานตรวจพิสูจน์ตามค าส่ังของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด เรื่องก าหนดสถานตรวจพิสูจน์ หรือโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อตรวจยืนยันผล 
 
ข้อ ๘ เมื่อสถานตรวจพิสูจน์ โรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยของรัฐได้รับขวดปัสสาวะตามข้อ ๗ และได้
ด าเนินการตรวจยืนยันแล้ว ให้ถือเกณฑ์การตัดสินผลการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้มีสารเสพติดในร่างกาย 
ดังต่อไปนี ้ 
(๑) กลุ่มแอมเฟตามีน (Amphetamines) และกลุ่ม MDMA (ยาอี) เมื่อตรวจพบว่ามีสารดังกล่าวอยู่ใน
ปัสสาวะต้ังแต่ ๑ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ข้ึนไป  
(๒) กลุ่มโอปิเอตส์ (Opiates) ได้แก่ เฮโรอีน มอร์ฟีน และฝ่ิน เมื่อตรวจพบว่ามีสารมอร์ฟีนอยู่ในปัสสาวะต้ังแต่ 
๓๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร ข้ึนไป  
(๓) กลุ่มกัญชา เมื่อตรวจพบว่ามีสารออกฤทธิ์หรือกัญชา (Cannabinoids) อยู่ในปัสสาวะต้ังแต่ ๕๐ นาโน
กรัม/มิลลิลิตร ข้ึนไป  
(๔) กลุ่มโคเคน เมื่อตรวจพบว่ามีสารหรือเมตาบอไลต์ของโคเคน (Cocaine metabolites) อยู่ในปัสสาวะ
ต้ังแต่ ๓๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร ข้ึนไป 
 
ข้อ ๙ ในกรณีจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ต่อการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด ให้เจ้าพนักงานส่ังให้ผู้ท่ีมีเหตุ
อันควรเช่ือว่าเสพยาเสพติดไปรับการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าพนักงาน 
ท้ังนี้ภายในระยะเวลาและสถานท่ีท่ีเจ้าพนักงานก าหนดในค าส่ัง  
ให้น าความในข้อ ๘(๑) - (๔) มาใช้บังคับในการตัดสินผลการตรวจพิสูจน์ โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป * 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  

(ลงช่ือ) บัญญัติ บรรทัดฐาน  
(นายบัญญัติ บรรทัดฐาน)  

รองนายกรัฐมนตร ี 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  



_____________________ 
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๗ ตอนท่ี ๘๖ ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ว่าด้วยการตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ และการปิดช่ัวคราว  

สถานประกอบการ หรือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ  
พ.ศ. ๒๕๔๕  

 

โดยท่ีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและปราบปราม การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการได้
ต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท นอกจากนี้ยังบัญญัติให้คณะกรรมการ มีอ านาจส่ังปิดช่ัวคราวหรือส่ังพักใช้
ใบอนุญาตประกอบการได้ไม่เกินครั้งละสิบห้าวัน ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานตรวจพบว่ามีการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการนั้น ไม่สามารถ
ช้ีแจงหรือพิสูจน์ให้คณะกรรมการเช่ือได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว จึงจ าเป็นต้องมี
การก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจไว้เพื่อให้เป็นไปในแนวมาตรฐานเดียวกัน  
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จสมตามความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายและสอดคล้องต่อบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๑๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการตักเตือน การ
เปรียบเทียบปรับและการปิดช่ัวคราวสถานประกอบการหรือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ พ.ศ. ๒๕๔๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (*) 
ข้อ ๓ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าส่ังหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ซึ่งมีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้ 
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจใดๆ ตามประกาศ  
“ประกาศ” หมายความว่า ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดในสถานประกอบการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกไว้ตามมาตรา ๑๓ ทวิ แห่ง



พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ “หนังสือส าคัญ” หมายความว่า 
หนังสือท่ีคณะกรรมการหรือเลขาธิการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย  

_____________________ 
(*)(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๙ ง ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖) 

ได้ออกตามระเบียบนี้  
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่าคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบหรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้  

 

หมวด ๑  
บททั่วไป  

ข้อ ๖ หนังสือส าคัญ ได้แก่หนังสือดังต่อไปนี้  
(๑) หนังสือตักเตือน ซึ่งเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายออกให้แก่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถาน
ประกอบการตามประกาศ  
(๒) หนังสือเปรียบเทียบปรับ ซึ่งคณะกรรมการหรอืผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายออกให้แก่เจ้าของหรือผู้
ด าเนินกิจการสถานประกอบการท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศเพื่อให้ช าระเงินค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ 
(๓) หนังสือการช าระเงินค่าปรับ ซึ่งคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายออกให้แก่เจ้าของหรือผู้
ด าเนินกิจการสถานประกอบการเมื่อช าระเงินค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแล้ว  
(๔) หนังสือเรียก ซึ่งคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายออกให้แก่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการ
สถานประกอบการ เพื่อให้มาช้ีแจงหรือพิสูจน์การใช้ความระมัดระวัง 
(๕) หนังสือค าส่ัง ซึ่งคณะกรรมการออกให้แก่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ เพื่อปิดช่ัวคราว
หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ ท้ังนี้ รายละเอียด และแบบหนังสือตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด  
 
ข้อ ๗ ให้ผู้ท าการเปรียบเทียบปรับหรือผู้รับช าระเงินค่าปรับน าส่งเงินค่าปรับตามระเบียบของ
กระทรวงการคลังต่อไป  
 
ข้อ ๘ ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามหนังสือส าคัญตามข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๕) ซึ่งระบุระยะเวลา หรือวันเพื่อ
การปฏิบัติไว้ ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) กรณีระบุระยะเวลาให้ปฏิบัติภายในวัน เดือน ปีใด ให้นับวันท่ีถัดจากวันครบก าหนดเป็นวันเริ่มต้น  
(๒) กรณีระบุระยะเวลา ให้ปฏิบัติภายในระยะเวลาใดนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือส าคัญนี้ ให้นับวันท่ีได้รับหนังสือ
ส าคัญนั้นเป็นวันเริ่มต้น 



ให้ผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามหนังสือส าคัญนั้นแล้วแต่กรณี  
ในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบตามวรรคสอง ผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญนั้นอาจมอบหมายให้ข้าราชการ ใน
หน่วยงาน หรือข้าราชการในสังกัด แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าท่ีแทนก็ได้  

ข้อ ๙ ในการส่งหนังสือส าคัญตามข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๔) แก่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ 
ให้ผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญนั้นถือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
(๑) ส่งหรือมอบแก่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ หรือบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ ท่ีอยู่หรือ
ท างานในสถานประกอบการนั้น และให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือช่ือรับหนังสือส าคัญนั้น 
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  
การส่งตาม (๑) ให้ถือว่าได้รับแล้วเมื่อเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการหรือบุคคลท่ีบรรลุนิติ
ภาวะท่ีอยู่หรือ 
ท างานในสถานประกอบการนั้นได้ลงลายมือช่ือรับหนังสือส าคัญนั้น 
 
ในกรณีท่ีบุคคลตาม (๑) ไม่ยอมรับหนังสือส าคัญตามวรรคหนึ่ง ให้วางหรือปิดหนังสือส าคัญนั้นไว้ในท่ีเปิดเผย
และ เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการนั้นต่อหน้าต ารวจท้องท่ีท่ีสถานประกอบการนั้นต้ังอยู่ซึ่งไปเป็นพยาน
และให้ท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ให้ถือว่าได้รับหนังสือส าคัญนั้นแล้ว  
การส่งตาม (๒) ให้ถือว่าได้รับหนังสือส าคัญตามวรรคหนึ่งแล้ว เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณี
ภายในประเทศ หรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 
 
ข้อ ๑๐ ในการส่งหนังสือส าคัญตามข้อ ๖ (๕) แก่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการให้ผู้มีอ านาจ
ออกหนังสือส าคัญนั้นถือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
(๑) ส่งหรือมอบแก่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ และให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือช่ือรับทราบ
ค าส่ังนั้น  
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง เพราะเหตุท่ีไม่พบเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ 
หรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมรับ ให้ปิดหนังสือส าคัญนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการ โดย
ให้เจ้าพนักงานพร้อมด้วยพยานอย่างน้อยสองคนปิดหนังสือส าคัญนั้นต่อหน้าต ารวจท้องท่ีท่ีสถานประกอบการ
นั้นต้ังอยู่และให้ท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ในการนีใ้ห้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการได้
ทราบค าส่ังนั้นแล้วตั้งแต่วันท่ีปิดหนังสือส าคัญน  ี้  
 
ข้อ ๑๑ หนังสือส าคัญจะส้ินผลในกรณีดังต่อไปนี้  
(๑) เมื่อไม่ระบุรายละเอียดตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนดไว้อย่างครบถ้วน  
(๒) เมื่อสูญหายหรือถูกท าลายก่อนเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการได้รับ เว้นแต่การสูญหาย
หรือท าลายนั้น เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการได้ก่อให้เกิดขึ้น  
(๓) เมื่อหนังสือส าคัญนั้นเป็นหนังสือส าคัญตามข้อ ๖ (๑) ซึ่งเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการได้
ปฏิบัติตามประกาศก่อนได้รับหนังสือส าคัญดังกล่าว และผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญนั้นได้บันทึกการปฏิบัติ
นั้นแล้ว  
(๔) เมื่อผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญนั้นได้เพิกถอนโดยท าเป็นหนังสือแสดงการเพิกถอนไว้ 



 
 
 

หมวด ๒  
การท าหนังสือส าคัญ  

ข้อ ๑๒ ในการท าหนังสือส าคัญตามข้อ ๖ (๑) เมื่อผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญนั้นได้รับรายงานของเจ้า
พนักงานตามประกาศแล้ว ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้  
๑) ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของข้อเท็จจริงเท่าท่ีจ าเป็น  
(๒) ตรวจสอบการมีหนังสือส าคัญนั้นในครั้งก่อนๆ  
(๓) รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  
เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ออกหนังสือส าคัญนั้นภายในห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานของเจ้าพนักงาน
ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรอาจขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ไม่เกินห้าวัน 
ในการขยายระยะเวลาตามวรรคสองต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบก่อนส้ินสุดระยะเวลา ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจออก
หนังสือส าคัญนั้นเป็นผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 
 
ข้อ ๑๓ ในการท าหนังสือส าคัญตามข้อ ๖ (๒) ให้ผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญออกหนังสือส าคัญนั้น ภายในห้า
วันนับแต่วันท่ีตรวจพบว่าเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการยังมิได้ปฏิบัติตามประกาศและส้ินสุด
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน หนังสือส าคัญตามข้อ ๖ (๑) แล้ว 
 
ในกรณีท่ีเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการไม่อาจกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ในหนังสือส าคัญตามข้อ ๖ (๑) นั้นได้ เพราะมีพฤติการณ์ท่ีจ าเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้
นั้น ถ้าผู้นั้นมีค าขอ ผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญตามวรรคหนึ่ง อาจขยายระยะเวลาและด าเนินการส่วนหนึ่ง
ส่วนใดท่ีล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ท้ังนี้ ต้องยื่นค าขอภายในสิบห้าวันนับแต่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้ส้ินสุดลง  
ให้ผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญตามวรรคหนึ่ง ออกหนังสือส าคัญนั้นแก่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถาน
ประกอบการในการเปรียบเทียบปรับทุกครั้ง 
 
ข้อ ๑๔ ในการท าหนังสือส าคัญตามข้อ ๖ (๓) ให้ผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญหรือผู้รับช าระเงินค่าปรับ ออก
เอกสารหรือหนังสือส าคัญนั้นมอบแก่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ หรือผู้ท่ีเจ้าของหรือผู้
ด าเนินกิจการสถานประกอบการมอบหมาย เมื่อรับช าระเงินค่าปรับครบถ้วนแล้ว 
 
ข้อ ๑๕ ในการท าหนังสือส าคัญตามข้อ ๖ (๔) ให้ผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญออกหนังสือส าคัญนั้นภายใน
สามวันนับแต่วันท่ีรับรายงานพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการ 
 
ข้อ ๑๖ ในการท าหนังสือส าคัญตามข้อ ๖ (๕) ให้ผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญออกหนังสือส าคัญนั้นภายในห้า
วันนับแต่วันท่ีมีมติให้ปิดช่ัวคราวสถานประกอบการหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการ
นั้น  



 
 

หมวด ๓  
การเปรียบเทียบปรับ การปิดช่ัวคราวหรือการพักใช้ใบอนุญาต  

ข้อ ๑๗ ในการเปรียบเทียบปรับเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศ ให้ถือหลักเกณฑ์และก าหนดจ านวนเงินค่าปรับดังต่อไปนี้  
(๑) กรณีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติในครั้งแรก ให้เปรียบเทียบปรับเป็นจ านวนเงินหนึ่งหมื่นบาท  
(๒) กรณีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติในครั้งท่ีสอง ให้เปรียบเทียบปรับเป็นเงินสามหมื่นบาท  
(๓) กรณีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต้ังแต่ครั้งท่ีสามข้ึนไป ให้เปรียบเทียบปรับเป็นจ านวนเงินห้าหมื่นบาท 
 
ข้อ ๑๘ ในการปิดช่ัวคราวสถานประกอบการหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการท่ีมีการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ถือหลักเกณฑ์และก าหนดจ านวนวัน ดังต่อไปนี้  
(๑ กรณีเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการไม่สามารถช้ีแจงหรือพิสูจน์การใช้ความระมัดระวังได้ให้
ปิดช่ัวคราวหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการเป็นจ านวนเจ็ดวัน  
(๒) กรณีเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการไม่สามารถช้ีแจงหรือพิสูจน์การใช้ความระมัดระวังได้ 
ประกอบกับมีพฤติการณ์หรือเหตุอันควรเช่ือว่าเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการนั้นเกีย่วข้องกับ
การกระท าความผิดนั้นด้วย ให้ปิดช่ัวคราวหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการเป็นจ านวนสิบห้าวัน ท้ังนี้ มิให้น า
พฤติการณ์หรือเหตุอันควรเช่ือ ซึ่งใช้พิจารณาในการปิดช่ัวคราวหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการในครั้งก่อน
มาประกอบการพิจารณาอีก เว้นแต่พฤติการณ์หรือเหตุอันควรเช่ือนั้นยังมีอยู่ต่อเนื่องมาโดยตลอด  

หมวด ๔  
การด าเนินคดีอาญาและการบังคับตามค าสั่ง  

ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ไม่ยินยอม
ช าระเงินค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ยอมช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลา ให้ผู้มี
อ านาจเปรียบเทียบปรับด าเนินการหรือจัดให้ด าเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้
ด าเนินคดีอาญากับเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการนั้น 
 
ในการด าเนินการหรือจัดให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) กรณีคณะกรรมการใช้อ านาจเปรียบเทียบปรับเอง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้เลขาธิการปฏิบัติหน้าท่ี
แทน ก็ได้ 
(๒) กรณีผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้ใช้อ านาจเปรียบเทียบปรับ และการด าเนินคดีอาญาแทนด้วย ให้ผู้นั้น
แจ้งเลขาธิการก่อนด าเนินการ  
(๓) กรณีผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้ใช้อ านาจเปรียบเทียบปรับแทนเท่านั้น ให้ผู้นั้นแจ้งเลขาธิการ เพื่อ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป ท้ังนี ้ให้แจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเปรียบเทียบหรือสิบห้าวันนับแต่วันถัด
จากวันท่ีครบก าหนดให้ช าระเงินค่าปรับ 
 



ข้อ ๒๐ ในกรณีท่ีเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการท่ีมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือส าคัญตามข้อ ๖ (๕) ให้ผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญนั้นปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้ 
(๑) เข้าด าเนินการตามค าส่ังด้วยตนเอง โดยเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการนั้นจะต้องชดใช้
ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
(๒) ให้มีการช าระค่าปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงินสองหมื่นบาทต่อวัน  
ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้บุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าท่ี
แทนก็ได้ 
(ก) เลขาธิการ  
(ข) ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ส าหรับสถานประกอบการท่ีต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับสถานประกอบการท่ีต้ังอยู่ในเขตจังหวัด  
ท้ังนี้ เลขาธิการ ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล หรือผู้ว่าราชการจังหวัด อาจมอบหมายให้ผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนก็ได้  
 
ข้อ ๒๑ ในกรณีท่ีเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการท่ีมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่
ช าระค่าปรับทางปกครองตามข้อ ๒๐ (๒) ให้ผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญตามข้อ ๖ (๕) หรือผู้ท่ีรับมอบ
อ านาจจากผู้มีอ านาจออกหนังสือส าคัญนั้นปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) มีหนังสือเตือนให้เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการนั้นช าระเงนิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่
ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
(๒) ถ้าไม่มีการปฏิบัติตาม (๑) ให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้
ด าเนินกิจการสถานประกอบการนั้น และขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินค่าปรับทางปกครองให้ครบถ้วน 
 
ท้ังนี้ ให้น าความในหมวด ๑ และหมวด ๒ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหนังสือส าคัญตามข้อ ๖ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กับหนังสือเตือน  
 
ข้อ ๒๒ ในกรณีท่ีเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการท่ีมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
อุทธรณ์ค าส่ังปิดช่ัวคราวสถานประกอบการหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการต่อศาล
ปกครอง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้เลขาธิการด าเนินการแทนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปก็ได้ 
 
ข้อ ๒๓ ระเบียบนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดอันเกี่ยวกับการตักเตือนการเปรียบเทียบปรับและการปิด
ช่ัวคราวสถานประกอบการหรือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบการท่ีกระท าก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  
 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  
รองนายกรัฐมนตร ี 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  



 
 

 
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ว่าด้วยรายละเอียดและแบบหนังสือ เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ และการปิดช่ัวคราว  

สถานประกอบการ หรือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ พ.ศ. ๒๕๔๕  
พ.ศ. ๒๕๔๖  

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ และ ๖ วรรคสอง แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด ว่าด้วยการตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ และการปิดช่ัวคราวสถานประกอบการ หรือการพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ เลขาธิการออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วย
รายละเอียด และแบบหนังสือ เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่า
ด้วยการตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ และการปิดช่ัวคราวสถานประกอบการ หรือการพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป (*) 
ข้อ ๓ หนังสือตักเตือน ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(๑) สถานท่ีออกหนังสือ  
(๒) วันเดือนปีท่ีออกหนังสือ  
(๓) ข้อความท่ีระบุว่าเป็นหนังสือตักเตือนถึงเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ  
(๔) ข้อเท็จจริงโดยย่อเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามประกาศ ซึ่งระบุวนั เดือน ปี เวลา สถานท่ี และการกระท า
หรือละเว้นกระท าท่ีถือว่าไม่ปฏิบัติตามประกาศ  
(๕) ข้ออ้างท่ีว่าการกระท าหรือละเว้นกระท าท่ีถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศ  
(๖) ข้อความท่ีมีลักษณะเป็นการตักเตือน โดยอาจเป็นข้อความเชิงแนะน าให้ปฏิบัติหรือห้ามปรามมิให้เจ้าของ
หรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการปฏิบัติ ซึ่งระบุระยะเวลาให้ด าเนินการไว้แน่นอน พร้อมด้วยข้อความ
เกี่ยวกับความรับผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  
(๗) ลายมือช่ือและต าแหน่งผู้ออกหนังสือ 

_____________________ 
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๗ ตอนท่ี ๘๖ ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ 



ท้ังนี้ ตามแบบ ป.ป.ส. ๔๕-๑๐๑ ท้ายระเบียบนี้  
ข้อ ๔ หนังสือเปรียบเทียบปรับ ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(๑) สถานท่ีออกหนังสือ  
(๒) วันเดือนปีท่ีออกหนังสือ 
(๓) สภาพแห่งข้อหาและการให้เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ ซึ่งระบุช่ือ นามสกุล และท่ีอยู่
ไว้ให้ช าระเงินค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ  
(๔) บุคคลและสถานท่ีท่ีให้ไปช าระเงินค่าปรับ  
(๕) ระยะเวลาให้ช าระเงินค่าปรับ ซึ่งต้องไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือเปรียบเทียบปรับนี้  
(๖) มาตรการบังคับกรณีไม่ช าระเงินค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ  
(๗) ลายมือช่ือและต าแหน่งของผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทน ท้ังนี้ ตาม
แบบป.ป.ส. ๔๕-๑๐๒ ท้ายระเบียบนี้  

ข้อ ๕ หนังสือช าระเงินค่าปรับ ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(๑) สถานท่ีท่ีรับช าระเงินค่าปรับ  
(๒) วันเดือนปีท่ีออกหนังสือ  
(๓) ช่ือ นามสกุล และท่ีอยู่ของเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ และช่ือ นามสกุล และท่ีอยู่ของ
ผู้ช าระเงินค่าปรับ กรณีท่ีเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ มิได้เป็นผู้ช าระเงินค่าปรับเอง  
(๔) ความผิดท่ีต้องช าระเงินค่าปรับ 
(๕) จ านวนเงินค่าปรับ  
(๖) ลายมือช่ือและต าแหน่งผู้รับช าระเงินค่าปรับ 

ท้ังนี้ ตามแบบป.ป.ส. ๔๕-๑๐๓ ท้ายระเบียบนี้  
ในกรณีท่ีผู้รับช าระเงินค่าปรับมิใช่ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับ และหน่วยงานท่ีบุคคลนั้นสังกัดอยู่มีระเบียบถือ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการช าระเงินค่าปรับอยู่แล้ว ให้ถือว่าเอกสารหรือหนังสือการช าระเงินค่าปรับท่ีบุคคลนั้นออกให้
เป็นหนังสือส าคัญตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม ท้ังนี ้ให้บุคคลผู้รับช าระเงินค่าปรับนั้นแจ้งการออกเอกสารหรือ
หนังสือให้ผู้ท าการเปรียบเทียบปรับนั้นทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๖ หนังสือเรียก ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(๑) สถานท่ีออกหนังสือ 
(๒) วันเดือนปีท่ีออกหนังสือ  
(๓) ข้อเท็จจริงท่ีเจ้าพนักงานตรวจพบว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งระบุ
วัน เดือน ปี เวลาท่ีเกิดเหตุและลักษณะของการกระท าความผิด 
(๔) วัน เดือน ปี เวลาและสถานท่ีท่ีให้มาช้ีแจงหรือพิสูจน์การใช้ความระมัดระวัง โดยค านึงถึง ระยะเวลาท่ีต้อง
ส่งหนังสือนี้แก่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และระยะเวลาใน
การเดินทางประกอบด้วย  
(๕) ข้อความแสดงถึงผลของการไม่มาช้ีแจงหรือพิสูจน์การใช้ความระมัดระวัง 
(๖) ลายมือช่ือและต าแหน่งผู้ออกหนังสือ  
ท้ังนี้ ตามแบบ ป.ป.ส. ๔๕-๑๐๔ ท้ายระเบียบน  ี้  

http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw45-101.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw45-102.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw45-103.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw45-104.pdf


ข้อ ๗ หนังสือค าส่ัง ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(๑) สถานท่ีออกค าส่ัง  
(๒) วันเดือนปีท่ีออกค าส่ัง  
(๓) ลักษณะของค าส่ังว่าเป็นการปิดช่ัวคราวสถานประกอบการหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการของสถาน
ประกอบการ ท้ังนี ้กรณีการปิดช่ัวคราวสถานประกอบการอันมีลักษณะดังต่อไปนี้ต้องระบุสถานท่ีหรือบริเวณ
ให้ชัดเจน  
(ก) สถานประกอบการท่ีไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบการ ซึ่งมีสถานท่ีประกอบการหลายแห่งหรือแห่งเดียว 
โดยแบ่งแยกบริเวณเพื่อการประกอบธุรกิจไว้อย่างชัดเจน และปรากฏว่าสถานท่ีแห่งหนึ่งแห่งใด หรือบริเวณ
หนึ่งบริเวณใดพบการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
(ข) สถานประกอบการท่ีมีใบอนุญาตประกอบการในธุรกิจหลายอย่าง ซึ่งมีสถานท่ีประกอบการในธรุกิจหลาย
อย่างนั้นหลายแห่ง หรือแห่งเดียวกัน โดยแบ่งแยกบริเวณเพื่อการประกอบธุรกิจในแต่ละอย่างไว้อย่างชัดเจน 
และปรากฏว่าสถานท่ีแห่งหนึ่งแห่งใด หรือบริเวณหนึ่งบริเวณใดตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจนั้น พบการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
(๔) จ านวนวันของการปิดช่ัวคราวสถานประกอบการหรือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบการของสถาน
ประกอบการ โดยระบุวันท่ีเริ่มต้นและส้ินสุดไว้ด้วย  
(๕) ประเภทและช่ือของสถานประกอบการ  
(๖) ช่ือ นามสกุลของเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ  
(๗) ข้อความเกี่ยวกับความรับผิดส าหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง  
(๘) ข้อความแสดงการเริ่มต้นและส้ินสุด หรือส้ินผลของค าส่ัง  
(๙) ข้อความแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ค าส่ัง ซึ่งระบุระยะเวลาการใช้สิทธิไว้ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันท่ีค าส่ังมีผล
บังคับ  
(๑๐) ลายมือช่ือและต าแหน่งของผู้ออกค าส่ังหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอ านาจกระท าการแทน  
ท้ังนี้ ตามแบบ ป.ป.ส. ๔๕-๑๐๕ ท้ายระเบียบนี้ 
 
ข้อ ๘ ให้ผู้อ านวยการส านักปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖  

กิตติ ลิ้มชัยกิจ 
(นายกิตติ ล้ิมชัยกิจ)  

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ว่าด้วยการแต่งต้ัง การปฏิบัติหน้าที่และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  
พ.ศ. ๒๕๔๕  

_____________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๑๙ และมาตรา ๑๔ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญติัท่ีมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการแต่งต้ัง การ
ปฏิบัติหน้าท่ีและการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(*) 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการแต่งต้ัง การปฏิบัติหน้าท่ี
และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๑  
ข้อ ๔ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าส่ังหรือแนวปฏิบัติอื่นใดซึ่งมีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๕ ในระเบียบนี ้ 
“ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งต้ังแต่ผู้อ านวยการกองผู้บังคับการต ารวจ 
ผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือผู้ซึ่งจะได้รับ
การแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  
“เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.” หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการ แต่งต้ังให้เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญติัป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙  
“บัตรประจ าตัว” หมายความว่า เอกสารมอบหมายท่ีเลขาธิการมอบไว้ประจ าตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตาม
มาตรา ๑๔  
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบประกาศหรือค าส่ังเพื่อ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้  



_____________________ 
(*) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๒ ง ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ 

หมวด ๑  
คุณสมบัติและการแต่งต้ังเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  

ข้อ ๗ ผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
(๑) เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับสามหรือเทียบเท่า หรือช้ันสัญญาบัตรขึ้นไป  
(๒) เป็นผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน ให้มีหน้าท่ีปราบปราม
ผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และ  
(๓) เป็นผู้ท่ีไม่เคยมีประวัติมัวหมอง เช่น มัวหมองเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ เป็นต้น  
ข้อ ๘ ให้หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรมข้ึนไป เสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติในสังกัดตามข้อ 
๗ ท่ีเห็นสมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ต่อเลขาธิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเลขาธิการ
ก าหนด  
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการพิจารณาเสนอช่ือบุคคลตามข้อ ๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ัง และเสนอ
ด้วยว่าจะก าหนดให้ผู้นั้นมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนหรือ
จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการ  
ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการได้อนุมัติการแต่งต้ังและให้ความเห็นชอบในการก าหนดอ านาจหน้าท่ีผู้ท่ีเลขาธิการ
เสนอแล้ว ให้เลขาธิการมีค าส่ังแต่งต้ังผู้นั้นเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  
หากภายหลังเลขาธิการเห็นสมควรเปล่ียนแปลงอ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้ใด ให้เลขาธิการเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วด าเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าส่ังตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามนั้น  
ข้อ ๑๑ เมื่อมีค าส่ังแต่งต้ังผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และผู้นั้นได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามหลักสูตรที่เลขาธิการก าหนดแล้ว ให้เลขาธิการออกบัตรประจ าตัวให้แก่ผู้นั้น บัตรประจ าตัวดังกล่าวให้
เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ให้บัตรประจ าตัวมีอายุสองปี นับแต่วันออกบัตร  
ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. แจ้งต่อเลขาธิการเพื่อขอมีบัตรประจ าตัวใหม่ได้ภายในสามสิบวันก่อนวันท่ีบตัรดังกล่าว
จะส้ินอายุ โดยให้แนบค ารับรองของผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานไปด้วย ท้ังนี้ตามแบบและวิธีการท่ี
เลขาธิการก าหนด  
ข้อ ๑๒ การเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ส้ินสุดลงเมื่อ  
(๑) ผู้นั้นขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗  
(๒) ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานของผู้นั้นเสนอให้ยกเลิกการแต่งต้ัง  
(๓) ผู้นั้นไม่ด าเนินการขอมีบัตรประจ าตัวใหม่เม่ือบัตรประจ าตัวส้ินอายุเกินกว่าหกเดือน  
(๔) ผู้นั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีก าหนดในหมวด ๒ หรือหมวด ๓ ของ  
ระเบียบนี้ หรือ  
(๕) เลขาธิการเห็นสมควรให้ยกเลิกการแต่งต้ัง  
ให้เลขาธิการมีค าส่ังยกเลิกค าส่ังแต่งต้ังเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามวรรคหนึ่ง และรายงานให้คณะกรรมการทราบ  



หมวด ๒  
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  

ข้อ ๑๓ การปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๓ ตรี ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ และ
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการส่ังปิดช่ัวคราว หรือการพักใช้
ใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการท่ีมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อด าเนินการเสร็จ
ให้รายงานตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด แล้วส่งให้เลขาธิการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันตรวจพบ  
ข้อ ๑๔ การเข้าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีเพื่อตรวจค้น จะต้องมีค าส่ังหรือหมายศาลเว้นแต่มีเหตุให้ค้นโดยไม่
ต้องมีค าส่ังหรือหมายศาล  
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จัดการตามหมายค้น แล้วให้บันทึกรายละเอียดในการค้น
นั้นว่า จัดการตามหมายได้หรือไม่ และส่งบันทึกนัน้ไปยังศาลท่ีออกหมายภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด  
ให้น าความในข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ ๑๕ ในการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีตามมาตรา ๑๔(๑) ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบก่อนด าเนินการ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ด าเนินการ
ไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว  
(๒) ก่อนลงมือตรวจค้น ต้องแสดงความบริสุทธิ์และแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ครอบครองผู้ดูแลหรือบุคคลใน
ครอบครัวของผู้นั้น  
(๓) การค้นให้ค้นต่อหน้าบุคคลใน (๒) หากหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน 
ซึ่งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้ร้องขอให้มาเป็นพยาน  
กรณีท่ีลงมือค้นในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้  
(๔) ท าบันทึกระบุเหตุอันควรสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเช่ือท่ีท าให้สามารถเข้าค้นได้ ให้ไว้แก่ผู้
ครอบครองเคหสถาน หรือสถานท่ีค้น ตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ท่ีนั้น ให้เจ้า
พนักงาน ป.ป.ส. ส่งมอบส าเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่ผู้ครอบครองเคหสถาน หรือสถานท่ีค้นในทันทีท่ีกระท าได้  
(๕) เมื่อค้นเสร็จให้บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและบัญชีส่ิงของท่ีค้นได้แล้วอ่านให้บุคคลตาม (๒) หรือพยาน
บุคคลตาม (๓) ฟังและลงลายมือช่ือรับรองไว ้หากบุคคลดังกล่าวไม่ยอมลงลายมือช่ือให้หมายเหตุไว้ในบันทึก
การค้น แล้วรายงานการค้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
(๖) ท ารายงานตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด พร้อมส าเนาบันทึกการค้นให้เลขาธิการทราบภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่วันค้น  
(๗) การค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก นอกจากต้องปฏิบัติตาม (๑)-(๖) แล้ว เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนต าแหน่งต้ังแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจ
ต าแหน่งต้ังแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือข้าราชการทหารต าแหน่งต้ังแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป  
ข้อ ๑๖ การค้นบุคคลหรือยานพาหนะตามมาตรา ๑๔ (๒) ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) ก่อนลงมือตรวจค้น ต้องแสดงความบริสุทธิ์และแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ท่ีจะถูกค้นหรือผู้ครอบครอง
ยานพาหนะ  
(๒) เมื่อค้นเสร็จให้บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและบัญชีส่ิงของท่ีค้นได้แล้วอ่านให้บุคคลตาม (๑) ฟังและลง
ลายมือช่ือรับรองไว้ หากบุคคลดังกล่าวไม่ยอมลงลายมือช่ือให้หมายเหตุไว้ในบันทึกการค้น แล้วรายงานการ



ค้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
(๓) ท ารายงานตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด พร้อมส าเนาบันทึกการค้นให้เลขาธิการทราบภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่วันค้น  
ข้อ ๑๗ การปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๔ (๓) ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติ ดังนี ้ 
(๑) กรณีจับตามหมายจับ เมื่อพบผู้กระท าความผิดตามหมายจับ ให้แสดงหมายจับและบัตรประจ าตัวต่อผู้นั้น 
ก่อนจับกุม  
หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้กระท าความผิดตามหมายจับจะหลบหนี ให้ด าเนินการจับกุมไปก่อน แล้วแสดง
หมายจับและบัตรประจ าตัว  
(๒) กรณีจับโดยไม่มีหมายจับให้แสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้นั้นก่อนจับกุม  
(๓) ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้ท าการจับ เอาตัวผู้ถูกจับไปยังท่ีท าการของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือของพนักงาน
สอบสวนโดยทันที และเมื่อถึงท่ีนั้นแล้วให้แจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบโดยไม่
ชักช้า ถ้ามีหมายจับให้แจ้งผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟัง  
(๔) ให้แจ้งผู้ถูกจับว่าถ้อยค าท่ีผู้ถูกจับกล่าวนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยันเขาในการพิจารณาคดีได้  
(๕) ท าบันทึกการจับกุมและให้ผู้ถูกจับลงลายมือช่ือไว้ หากผู้ถูกจับไม่ยอมลงลายมือช่ือ ให้หมายเหตุไว้ใน
บันทึกการจับกุม  
(๖) ท ารายงานตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด พร้อมส าเนาบันทึกการจับกุมให้เลขาธิการทราบภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันจับกุม  
ข้อ ๑๘ การปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๔ (๔) ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) ท าบันทึกการยึดหรืออายัดพร้อมบัญชีเกี่ยวกับยาเสพติดท่ีมีไว้โดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและทรัพย์สินอื่นใด
ท่ีได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดหรือท่ีอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน  
(๒) ท ารายงานตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนดพร้อมส าเนาบันทึกการยึดหรืออายัด ส่งให้เลขาธิการทราบภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันท่ียึดหรืออายัด หรือบันทึกการยึดหรืออายัดไว้ท้ายรายงานตามข้อ ๑๕ (๖) ข้อ ๑๖ (๓) หรือ
ข้อ ๑๗ (๖) แล้วแต่กรณี  
ข้อ ๑๙ การปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ (๖) ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้แจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียด แห่งการจับให้
ผู้ต้องหาทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งผู้ต้องหาทราบ  
(๒) แจ้งสิทธิของผู้ต้องหาท่ีจะไม่ให้ถ้อยค าเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองอันอาจท าให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา  
(๓) แจ้งสิทธิขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับ และ
สถานท่ีท่ีถูกควบคุมในโอกาสแรก  
(๔) แจ้งสิทธิในการพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว สิทธิได้รับการเยี่ยมตามสมควร และสิทธิได้รับ
การรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย  
(๕) ท าบันทึกรายละเอียดแห่งการสอบสวน โดยระบุสิทธิของผู้ต้องหาตาม (๑)-(๔) พร้อมท้ังระบุว่าผู้ต้องหา
ปฏิเสธหรือยินยอมให้สอบปากค าด้วยความสมัครใจ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใน
การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อท าบันทึกเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ต้องหาฟังและลงลายมือช่ือรับรองไว้ 
หากผู้ต้องหาไม่ยอมลงลายมือช่ือ ให้หมายเหตุไว้ในบันทึกการสอบสวน  
ข้อ ๒๐ การปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๔ (๗) ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติ ดังนี ้ 
(๑) ท าหนังสือโดยระบุ ช่ือ ต าแหน่ง สังกัด และอ านาจท่ีได้รับมอบหมายมอบให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกครั้ง  
(๒) ท ารายงานตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด ส่งให้เลขาธิการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ี  



ข้อ ๒๑ การปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๔ ทวิ ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ แล้วให้รายงานตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนดส่งให้
เลขาธิการ ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีด าเนินการเสร็จ  
ข้อ ๒๒ การปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๔ ตรี ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ขอความช่วยเหลือจากบุคคลในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามล าดับ ดังต่อไปนี้  
(๑) เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  
(๒) เจ้าพนักงาน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  
(๓) บุคคลท่ัวไป  
การปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งจะบังคับให้บุคคลใดช่วยเหลือโดยอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลนั้นไม่ได้ และให้
บันทึกรายละเอียดการช่วยเหลือไว้ท้ายรายงานหรือบันทึกตามข้อ ๑๕ (๕) ข้อ ๑๖ (๒) ข้อ ๑๗ (๕) หรือข้อ 
๒๑ แล้วแต่กรณี  
ข้อ ๒๓ การปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๔ จัตวา ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการได้มา การใช้ประโยชน์และการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร  
ข้อ ๒๔ การควบคุมผู้ถูกจับเพื่อสอบสวนตามมาตรา ๑๕ จะกระท าได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนผู้
ถูกจับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเท่านั้น ในกรณีท่ี
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ท่ีเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับห้าหรือเทียบเท่าลงมา เป็นผู้ควบคุมผู้ถูกจับ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับหากจะควบคุมเกินยี่สิบส่ีช่ัวโมง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน  
เมื่อมีการควบคุมตามวรรคหนึ่ง ให้บันทึกการควบคุมไว้ท้ายรายงานตามข้อ ๑๗ (๕) ด้วย 
 
 

หมวด ๓  
การก ากับดูแล  

ข้อ ๒๕ เพื่อประโยชน์ของคณะกรรมการในการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
(๑) กรณีท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๓ ตรี มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔ ทวิ มาตรา ๑๔ ตรี มาตรา ๑๔ จัตวา 
หรือมาตรา ๑๕ แล้ว ให้รายงานเลขาธิการทราบทุกครั้ง ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๒  
(๒) กรณีมีหน้าท่ีก ากับดูแลบังคับบัญชาการปราบปรามยาเสพติด ให้รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของหน่วยงานในสังกัดให้เลขาธิการทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด  
(๓) กรณีท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้ค้ายาเสพติดหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพื้นท่ี ให้ส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้เลขาธิการทราบตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด  
(๔) กรณีท่ีได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ต่างสังกัดหรือผู้ท่ีเลขาธิการมอบหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ให้รายงานผลการปฏิบัติตามค าร้องขอดังกล่าวให้เลขาธิการทราบ ตามแบบท่ี
เลขาธิการก าหนด  
ข้อ ๒๖ กรณีท่ีเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย เนื่องจาก



การปฏิบัติหน้าท่ีปราบปรามยาเสพติด ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้นั้น
รายงานข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีให้เลขาธิการทราบโดยเร็ว  
เมื่อเลขาธิการได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือตามควรแก่กรณี  
ข้อ ๒๗ เมื่อเลขาธิการได้รับรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามข้อ ๒๕ และการท่ีเจ้า
พนักงาน ป.ป.ส. หรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยตามข้อ ๒๖ แล้วให้เลขาธิการ
รายงานให้คณะกรรมการทราบ  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  
(ชวลิต ยงใจยุทธ)  

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
 

 

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ว่าด้วยการออกบัตรประจ าตัวและการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

 

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๖ และข้อ ๑๑ แห่ง ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่า
ด้วยการ แต่งต้ังการปฏิบัติหน้าท่ีและการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ๒๕๔๕ เพื่อให้
การออกบัตรประจ าตัวและ การรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย 
จึงก าหนดระเบียบปฏิบัติไว้ ดังนี้  
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการออก
บัตรประจ าตัวและการรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๖” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป* 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส านักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการออกบัตรประจ าตัวและการรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๑  
ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้ 
“ระเบียบคณะกรรมการ” หมายความว่า ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการ
แต่งต้ัง การปฏิบัติหน้าท่ีและการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๕  



“บัตรประจ าตัว” หมายความว่า เอกสารมอบหมายท่ีเลขาธิการมอบไว้ประจ าตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๑๔ ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้  
ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการกองนิติการรักษาการตามระเบียบนี้ 

**DOWNLOAD** แบบบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  

 
หมวด ๑  

การออกบัตรประจ าตัว  

ข้อ ๖ การขอแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้ผู้ขอรับการแต่งต้ังส่งหลักฐานตามรายการต่อไปนี้  

(๑) ค าขอแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และค ารับรองของผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานตาม แบบ ป.ป.ส. 
๘-๖๐๑  

(๒) ค าขออนุมัติออกบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามแบบ ป.ป.ส. ๘-๖๐๓  

(๓) ภาพถ่ายหน้าตรงแต่งเครื่องแบบข้าราชการ ไม่สวมหมวก ขนาดหนึ่งนิ้ว จ านวน ๓ ภาพ  

(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ  

(๕) ส าเนาค าส่ังมอบหมายให้มีหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 
* (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๒ ง ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖) 

ข้อ ๗ การขอแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้ผู้ขอรับการแต่งต้ังยื่นค าขอแต่งต้ังต่อบุคคลต่อไปนี้  
(๑) ส าหรับข้าราชการส านักงาน ป.ป.ส. ให้ยื่นต่อผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
(๒) ส าหรับข้าราชการส่วนราชการอื่นให้ยื่นต่ออธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าอธิบดี  
ข้อ ๘ เมื่อผู้รับค าขอตามข้อ ๗ พิจารณาเห็นควรให้แต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้ส่งค าขอแต่งต้ังพร้อม
หลักฐานตามข้อ ๖ ไปยังเลขาธิการ  
ข้อ ๙ ให้กองนิติการ ตรวจสอบหลักฐานประวัติ และพฤติการณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องของผู้ขอรับการแต่งต้ัง แล้ว
เสนอเลขาธิการว่าสมควรแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือไม่ กรณีท่ีมีความเห็นว่าสมควรแต่งต้ังให้เสนอ
ด้วยว่าควรแต่งต้ังให้มีอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่งท้ังหมดหรือบางส่วน  
ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการน ารายช่ือท่ีเห็นสมควรแต่งต้ังเสนอคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและให้
ความเห็นชอบในการก าหนดอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง  
ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการมีค าส่ังแต่งต้ังผู้ซึ่งคณะกรรมการอนุมัติแล้ว และไม่ว่าจะมีการแต่งต้ังตามค าขอหรือไม่ 
ให้เลขาธิการแจ้งให้บุคคลตามข้อ ๗ ทราบ  
ข้อ ๑๒ ให้กองนิติการ ด าเนินการออกบัตรประจ าตัวให้แก่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งได้มีค าส่ังแต่งต้ังเป็นเจ้า
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พนักงาน ป.ป.ส. แล้ว  
ข้อ ๑๓ ให้กองนิติการ จัดท าทะเบียนประวัติเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และรายละเอียดต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
รายงานและการประสานงาน  
ข้อ ๑๔ บัตรประจ าตัวให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดในบัตร เมื่อบัตรจะส้ินอายุและมีความประสงค์
จะขอมีบัตรประจ าตัวเพื่อใช้แทนบัตรประจ าตัวเก่า ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. แจ้งขอมีบัตรประจ าตัวใหม่ได้
ภายในสามสิบวัน ก่อนวันท่ีบัตรดังกล่าวจะส้ินอายุ  
ข้อ ๑๕ การขอมีบัตรประจ าตัวกรณีท่ีบัตรประจ าตัวส้ินอายุ ให้ส่งหลักฐานตามรายการต่อไปนี้  
(๑) ค าขอมีบัตรประจ าตัวและค ารับรองของผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานตาม แบบป.ป.ส. ๘-๖๐๒  
(๒) ค าขออนุมัติออกบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตาม แบบ ป.ป.ส. ๘-๖๐๓  
(๓) ภาพถ่ายหน้าตรงแต่งเครื่องแบบข้าราชการ ไม่สวมหมวก ขนาดหนึ่งนิ้ว จ านวน ๒ ภาพ  
(๔) บัตรประจ าตัวฉบับเก่า หรือส าเนากรณีบัตรประจ าตัวยังไม่หมดอายุ  
(๕) ส าเนาทะเบียนบ้านเฉพาะกรณีมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ใหม่  
ข้อ ๑๖ ในกรณีท่ีส่งหลักฐานเป็นส าเนาบัตรประจ าตัวตามข้อ ๑๕ (๔) เมื่อได้รับบัตรประจ าตัว ฉบับใหม่แล้ว 
ให้ส่งบัตรประจ าตัวฉบับเก่าคืนส านักงาน ป.ป.ส.  
ข้อ ๑๗ ในกรณีท่ีบัตรประจ าตัวช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายด้วยประการใดๆ ให้ผู้นั้นรีบรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานเพื่อแจ้งส านักงาน ป.ป.ส. พร้อมบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ แล้วแต่กรณี  
ถ้าเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้นั้นประสงค์ให้ส านักงาน ป.ป.ส. ออกบัตรประจ าตัวใหม่ให้ส่งหลักฐานตามรายการใน
ข้อ ๑๕ พร้อมบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจ แล้วแต่กรณี  
ข้อ ๑๘ ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เสนอค าขอมีบัตรตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๗ พร้อมหลักฐานผ่านผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อส่งส านักงาน ป.ป.ส. ด าเนินการต่อไป 

หมวด ๒  
การรายงานการปฏิบัติงาน  

ข้อ ๑๙ ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีให้เลขาธิการทราบตามแบบท่ีก าหนด ดังต่อไปนี ้ 
(๑) การรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบคณะกรรมการ ข้อ ๑๕(๖) ข้อ ๑๖(๓) ข้อ๑๗(๖) ข้อ ๑๘(๒) ข้อ 
๒๐(๒) และข้อ ๒๑ ให้ใช้แบบรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตาม 
แบบ ป.ป.ส. ๘-๖๐๔  
(๒) การรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบคณะกรรมการ ข้อ ๒๕(๒) ให้ใช้แบบรายงานความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน ตาม แบบ ป.ป.ส. ๘-๖๐๕  
(๓) การรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบคณะกรรมการ ข้อ ๑๓ ข้อ ๒๕(๓) ให้ใช้แบบรายงานข่าวสาร
และสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตาม แบบ ป.ป.ส. ๘-๖๐๖  
(๔) การรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบคณะกรรมการ ข้อ ๒๕(๔) ให้ใช้แบบรายงานการให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงาน ตาม แบบ ป.ป.ส. ๘-๖๐๗  
ข้อ ๒๐ การท าบันทึกเหตุอันควรสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเช่ือท่ีท าให้สามารถเข้าค้นได้ตามระเบียบ
คณะกรรมการ ข้อ ๑๕(๔) ให้ใช้แบบบันทึกเหตุแห่งการตรวจค้น ตาม 
แบบ ป.ป.ส. ๘-๖๐๘  
ข้อ ๒๑ การรายงานตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หลายคนร่วมปฏิบัติงานในคดีหรือ
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เรื่องเดียวกันจะรายงานรวมกันในคราวเดียวกันกไ็ด้ ท้ังนี้ให้ระบุช่ือและเลขประจ าตัวของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
ทุกคนในแบบรายงานด้วย  
ข้อ ๒๒ ให้กองนิติการ รวบรวมรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสรุปรายงานผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เสนอให้เลขาธิการทราบทุกสามเดือน  
ข้อ ๒๓ กรณีท่ีกองนิติการ ได้รับรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และเป็นกรณี ท่ีจ าเป็น
จะต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้กองนิติการรายงานให้เลขาธิการทราบโดยเร็ว แล้วแจ้งให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖  

กิตติ ลิ้มชัยกิจ  
(นายกิตติ ล้ิมชัยกิจ) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

 
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ว่าด้วยการได้มา การใช้ประโยชน์และการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร  
พ.ศ. ๒๕๔๕  

 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๑๙ และมาตรา ๑๔ จัตวา แห่งพระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติ
ท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการได้มา การใช้
ประโยชน์และการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป* 
ข้อ ๓ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าส่ังหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ซึ่งมีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้ 



“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร 
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการส่ือสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใดถูกใช้
หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเจ้าพนักงานได้ด าเนินการ เพื่อให้
ได้มาตามค าส่ังอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา  
“หัวหน้าหน่วยราชการ” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานท่ีมีต าแหน่งต้ังแต่ผู้บังคับการต ารวจ ผู้
บังคับการกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงาน ในสังกัด ส านักงาน ป.ป.ส. ให้
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้  
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการ รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้  
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด  

 
* (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๒ ง ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖) 

หมวด ๑  
บททั่วไป  

ข้อ ๖ ค าขออนุมัติเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(๑) ระบุช่ือส่วนราชการหรือหน่วยราชการของผู้ยื่นค าขอ  
(๒) วันเดือนป ี 
(๓) ระบุช่ือและต าแหน่งเจ้าพนักงานผู้ขอและผู้ท่ีจะด าเนินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
(๔) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ี ท่ีต้องถูกด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็นหรือพอสมควรแก่อธิบดีผู้
พิพากษาศาลอาญาท่ีจะก าหนดในค าส่ังได้  
(๕) รายงานการสืบสวนท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ ของบุคคลท่ีต้องการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเท่าท่ีได้กระท ามาแล้ว  
(๖) ระบุสถานท่ี วิธีการท่ีจะด าเนินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในส่ิงส่ือสารท่ีต้องการ เช่น เอกสาร เสียง ภาพ 
แผนภูมิ ระบบการแสดงต าแหน่งของเครื่องมือ ระบบการตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ ท้ังเข้าและออก (Pen 
Register, Trap and Trace Device) บันทึกการติดต่อต้นทางปลายทางของระบบโทรคมนาคม ระบบ
ทะเบียนผู้เช่าและผู้ใช้  
(๗) ระยะเวลาท่ีจะขอด าเนินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
(๘) ระบุเหตุผลและความจ าเป็นโดยละเอียดเกี่ยวกับ  
(ก) มีเหตุอันควรเช่ือว่ามีการกระท าความผิดหรือจะมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
(ข) มีเหตุอันควรเช่ือว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าว  
(ค) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้  
(๙) ลายมือช่ือและต าแหน่งเจ้าพนักงานผู้ยื่นค าขอ  
ข้อ ๗ ค าขอใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(๑) ระบุช่ือส่วนราชการหรือหน่วยราชการของผู้ยื่นค าขอ  



(๒) วันเดือนป ี 
(๓) ระบุวัตถุประสงค์ เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะขอใช้ประโยชน์  
(๔) ระบุประเภทของข้อมูลข่าวสารที่จะใช้ประโยชน์  
(๕) ระบุลักษณะและระยะเวลาท่ีจะใช้ประโยชน์  
(๖) รายละเอียดในการส่งข้อมูลข่าวสารคืน  
(๗) ลายมือช่ือและต าแหน่งผู้ยื่นค าขอ  
ข้อ ๘ ค าขออนุมัติเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ค าขอใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร ค าส่ังอนุมัติหนังสือหรือรายงานตาม
ระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด 
 
 
 

หมวด ๒  
การยื่นค าขอ  

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้าชุดสืบสวน หรือหัวหน้าพนักงานสอบสวน เสนอค าขออนุมัติเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่อหัวหน้าหน่วยราชการพร้อมด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อยื่นต่อเลขาธิการพิจารณา  
การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี ้ 
(๑) มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือครอบครองเพื่อจ าหน่ายตามบทสันนิษฐาน
เด็ดขาดของกฎหมาย  
(๒) มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการสนับสนุน ช่วยเหลือ พยายาม หรือสมคบกันกระท าความผิดใน (๑) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
(๓) มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระท าความผิดในลักษณะข่ายงานหรือองค์กรอาชญากรรมยาเสพติด  
ลักษณะการกระท าความผิดตามวรรคสอง ต้องมีเหตุอันควรเช่ือว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดท่ีเหมาะสมหรือ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าได้  

หมวด ๓  
การพิจารณาอนุมัติ  

ข้อ ๑๐ เมื่อเลขาธิการได้รับค าขออนุมัติเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ ต้องไม่เกิน
เจ็ดวันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับค าขอ  
ในการพิจารณาค าขอตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการอาจเรียกเจ้าพนักงานผู้ยื่นค าขอหรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า
หรือส่งพยานหลักฐาน เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ และเมื่อได้พิจารณาค าขอแล้ว ให้
เลขาธิการมีหนังสือแจ้งค าส่ังให้ผู้ขอทราบ  
ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาอนุมัติตามค าขออนุมัติเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ให้เลขาธิการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี ้ 
(๑) ความถูกต้องสมบูรณ์ของค าขอและเอกสาร  



(๒) ความพร้อมของสถานท่ี เครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
(๓) บุคลากรในการด าเนินการ  
 

หมวด ๔  
การด าเนินการ  

ข้อ ๑๒ เมื่อเลขาธิการอนุมัติแล้ว ให้ผู้ประสานงานร่วมกับเจ้าพนักงานผู้ขอรีบด าเนินการยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา และให้ผู้ประสานงานรายงานผลการพิจารณาของอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาให้
เลขาธิการทราบโดยเร็ว  
ข้อ ๑๓ ในกรณีท่ีอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีค าส่ังอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เจ้าพนักงาน ผู้ขอน า
ค าส่ังดังกล่าวรวมทั้งบัญชีแสดงรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจะใช้ด าเนินการเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณา
และแจ้งขอความร่วมมือไปยังบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเร็ว  
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเจ้าพนักงานผู้ขอไม่สามารถจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการด าเนินการ 
ให้ส านักงาน ป.ป.ส. จัดหาและสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์และวิธีการตามควรแก่กรณี  
ข้อ ๑๔ ให้เจ้าพนักงานด าเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตตาม ข้อ ๑๓ ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
ค าส่ัง และต้องยุติการด าเนินการทันทีท่ีระยะเวลาดังกล่าวส้ินสุดลง เว้นแต่เมื่อปรากฏกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี ้ให้เจ้าพนักงานยุติการด าเนินการก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
(๑) เมื่อได้ข้อมูลข่าวสารตามท่ีต้องการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  
(๒) เมื่อความจ าเป็นหรือพฤติการณ์ท่ีต้องด าเนินการเปล่ียนแปลงไป หรือไม่มีความจ าเป็นในการด าเนินการ
นั้นอีกต่อไป  
(๓) เมื่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีค าส่ังเปล่ียนแปลงค าส่ังท่ีได้อนุญาตไว้นัน้จนเป็นเหตุให้ไม่อาจด าเนินการ
ต่อไปได้  
ให้เจ้าพนักงานรายงานการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาและเลขาธิการทราบโดยเร็ว 
ท้ังนี้ ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันส้ินระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในค าส่ัง หรือวันท่ียุติการด าเนินการ  
ข้อ ๑๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ ให้เจ้าพนักงานจัดให้มีการบันทึกข้อมูลข่าวสารที่ได้ด าเนินการเข้าถึง ไว้ในขณะท่ี
ด าเนินการนั้น โดยมิให้มีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขได้โดยง่าย  
ในกรณีท่ีข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นถ้อยค าหรือเสียงของบุคคล หรือการสนทนาระหว่างบุคคล ให้จัดท าบันทึก
ถ้อยค าเป็นลายลักษณ์อักษรและหากข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศหรือรหัสท่ีจ าเป็นต้องแปล
ความหมาย ก็ให้เจ้าพนักงานหรือผู้เช่ียวชาญด าเนินการแปลความหมายนั้นไว้ด้วย ท้ังนี้ การบันทึกข้อมูล
ข่าวสารต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันเดือนปีและเวลาในการบันทึกตามล าดับ  
เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าพนักงานจัดท ารายงานบันทึกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ของบุคคลท่ีประมวลได้จากส่ิงท่ีบันทึกข้อมูลข่าวสารและบันทึกถ้อยค าท่ีได้จัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษรไว ้ 
ให้เจ้าพนักงานส่งรายงานบันทึกข้อมูลข่าวสาร ส่ิงท่ีบันทึกข้อมูลข่าวสาร และบันทกึถ้อยค าท่ีท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามวรรคสาม ต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาโดยเร็ว ท้ังนี้ ไม่เกินเจ็ดวันในทันทีท่ียุติการ
ด าเนินการ โดยให้ปิดผนึกประทับตรา “ลับ” และลงลายมือช่ือก ากับไว้  
ข้อ ๑๖ ในการด าเนินการตามหมวดนี้ เจ้าพนักงานอาจขอให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารในส่ิงส่ือสาร
ตามค าส่ังอนุญาตของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา จัดหาให้ซึ่งข้อมูลข่าวสารทั้งหมด ส่ิงอ านวยความสะดวก



หรือความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคท่ีจ าเป็นแก่เจ้าพนักงานโดยให้เจ้าพนักงานแสดงค าส่ังอธิบดี ผู้พิพากษา
ศาลอาญาท่ีระบุว่าต้องให้ความร่วมมือ  
 
 

หมวด ๕  
การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์และการท าลาย  

ข้อ ๑๗ ภายใต้การก ากับดูแลของเลขาธิการให้เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีหน้าท่ีเก็บรักษา
ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาในระหว่างการด าเนินการ โดยต้องไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขและให้จัดระบบในการ
เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งอย่างน้อยต้องจ าแนกประเภทของข้อมูลข่าวสารไว้
อย่างชัดเจน  
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การเก็บรักษาข้อมูลตามข้อ ๑๕ ด้วย เว้นแต่อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาจะส่ัง
เป็นอย่างอื่น  
ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ในการสืบสวนหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดี ให้ใช้เฉพาะการสืบสวนหรือ
การใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดียาเสพติดกับบุคคล ข่ายงานหรือองค์กรอาชญากรรม ยาเสพติดท่ีได้
จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
ข้อ ๑๙ การน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ตามหมวดนี้ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) เพื่อการสืบสวนให้ใช้จากรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของบุคคลข่ายงานหรือองค์กร
อาชญากรรมยาเสพติด  
(๒) เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีให้เป็นไปตามค าส่ังศาล  
ข้อ ๒๐ หัวหน้าส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสงค์จะขอใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสาร ให้ยื่นค าขอต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยราชการของผู้ยื่นค าขอเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าว  
ในการพิจารณาอนุมัติค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยราชการขอผู้ยื่นค าขอ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอ  
ข้อ ๒๑ เมื่อเสร็จส้ินการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยราชการ
ท าลายข้อมูลข่าวสารที่เก็บรักษาไว้ โดยระบุประเภท ลักษณะและวิธีการท่ีจะท าลายแล้วรายงานให้ อธิบดีผู้
พิพากษาศาลอาญาและเลขาธิการทราบ 

หมวด ๖  
ค่าใช้จ่ายและความช่วยเหลือ  

ข้อ ๒๒ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการตามหมวด ๔ หรือการใช้ประโยชน์ตามหมวด ๕ ให้หน่วยงานต้น
สังกัดของเจ้าพนักงานท่ีด าเนินการหรือน าไปใช้ประโยชน์นัน้ เป็นผู้รับผิดชอบท้ังส้ิน เว้นแต่เลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
ข้อ ๒๓ ในกรณีท่ีบุคคลใดตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยเนื่องจากการให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานตามข้อ ๑๖ 
ให้เลขาธิการพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร็วตามควรแก่กรณี 
 



ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พลเอก เชาวลิต ยงใจยุทธ 

(ชวลิต ยงใจยุทธ) 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
เร่ือง ก าหนดแบบเอกสารการขอเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

_____________________ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด ว่าด้วยการได้มา การใช้ประโยชน์และการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๕ เลขาธิการ  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงก าหนดแบบเอกสารเพื่อใช้ในการขอเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ขอใช้ประโยชน์และการรายงานไว้ ดังต่อไปนี ้ 
๑. การขออนุมัติเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตามข้อ ๙ ให้ใช้แบบค าขออนุมัติเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม แบบ ป.ป.ส. 
๘-๖๒๑  
๒. การแจ้งค าส่ังอนุมัติเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตามข้อ ๑๐ ให้ใช้แบบหนังสือแจ้งค าส่ังอนุมัติเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ตาม แบบ ป.ป.ส. ๘-๖๒๒  
๓. การแจ้งขอความร่วมมือไปยังบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตามข้อ ๑๓ ให้ใช้แบบการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ตาม แบบป.ป.ส. ๘-๖๒๓  
๔. การรายงานและการส่งรายงานบันทึกข้อมูลข่าวสาร ส่ิงท่ีบันทึกข้อมูลข่าวสารและบันทึกถ้อยค าท่ีท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร ตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ให้ใช้แบบรายงานผลการด าเนินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม 
แบบ ป.ป.ส. ๘-๖๒๔  
๕. การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร ตามข้อ ๒๐ ให้ใช้แบบค าขอใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร ตาม แบบป.ป.ส. 
๘-๖๒๕  

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖  

http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw8-621.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw8-621.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw8-622.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw8-623.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw8-624.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw8-624.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw8-625.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw8-625.pdf


กิตติ ลิ้มชัยกิจ  
(นายกิตติ ล้ิมชัยกิจ)  

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓ ง วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖)  

 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการประสานงานในคดีความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 

 

โดยท่ีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกันการปราบปรามและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของชาติเป็นส่วนรวม โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการปราบปรามในช้ันสืบสวนสอบสวนและ
การฟ้องคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้การปราบปรามยาเสพติดบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องทราบรายละเอียดทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. (เจ้าพนักงานตาม
พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙) เป็นผู้ร่วมประสานงานกับ เจ้าพนักงาน
ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกัน ป.ป.ส. ก็อาจใช้ข้อเท็จจริงเป็นหลักฐานในการคุ้มครองเจ้าพนักงาน
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีปราบปรามยาเสพติดด้วย  
ฉะนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว นายกรัฐมนตรีโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ และด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี” ว่าด้วยการประสานงานในคดีความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(๑)  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๒๗  
ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น  
“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ท้ังนี้ให้หมายรวมถึงโภคภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
โภคภัณฑ์  



“ป.ป.ส.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙  
“เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.” หมายความว่า เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๑๙  
“พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  

 
(๑) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๓๓ ง ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๓๗ 

“ฟังการสอบสวน” หมายความว่า รับฟังการสอบสวนต้ังแต่พนักงานสอบสวนเริ่มด าเนินการสอบสวนจนกว่า
การสอบสวนจะแล้วเสร็จ  

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการประสานงานระหว่าง ป.ป.ส. กับกรมต ารวจ 
ส านักงานอัยการสูงสุด กรมราชทัณฑ์ และส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
ข้อ ๖ ให้ส านักงาน ป.ป.ส. กรมต ารวจ ส านักงานอัยการสูงสุด กรมราชทัณฑ์ และส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
วางระเบียบ หรือออกค าส่ังภายในส่วนราชการนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้  
ข้อ ๗ เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจให้ความร่วมมือ ในการจับกุม
หรือตรวจค้นในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  
ข้อ ๘ การแจ้งขอความร่วมมือของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามข้อ ๗ จะแจ้งเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ตามแต่
พฤติการณ์และความจ าเป็น ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจผู้ได้รับแจ้งบันทึกการแจ้งขอความร่วมมือใน
รายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี  
ในกรณีท่ีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ ก็ให้จดแจ้งเหตุผลไว้ท้ายบันทึกการ
แจ้งขอความร่วมมือในรายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี  
ข้อ ๙ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ไม่สามารถควบคุมผู้ถูกจับไว้ ณ ท่ีท าการของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้
น าส่งท่ีท าการของเจ้าพนักงานต ารวจเพื่อฝากให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เป็นการช่ัวคราวก่อนส่งมอบแก่พนักงาน
สอบสวนเพื่อด าเนินคดี  
ให้เจ้าพนักงานต ารวจรับฝากการควบคุมผู้ถูกจับตามวรรคหนึ่งไว้ตามอ านาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  
ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานต ารวจเก็บรักษายาเสพติดของกลาง หรือทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดไว้ ตามท่ีได้รับแจ้งขอความร่วมมือจากเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โดยให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดของกลาง และให้ท าหลักฐานการรับมอบยาเสพติดของกลาง หรือ
ทรัพย์สินนั้นให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ด้วย  
ข้อ ๑๑ เมื่อมีการจับกุมในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด โดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
ฐานผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย มีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายาม
กระท าความผิด หรือจับได้แต่เฉพาะของกลางซึ่งเป็น  
(๑) ยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ประเภท ๑ ต้ังแต่ ๒๐ กรัม ประเภท 
๒ ต้ังแต่ ๑๐๐ กรัม ประเภท ๔ หรือประเภท ๕ ต้ังแต่ ๑๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป  
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ประเภท ๑ หรือ



ประเภท ๒ ซึ่งมีน้ าหนักตั้งแต่ ๑๕ กรัม หรือ ๒๐๐ เม็ดขึ้นไป  
ให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนรายงานเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยเร็วและต้องไม่เกิน ๓ วัน นับแต่วันจับกุม  
คดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดทุกคดี ให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนรายงานเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็น
ประจ าทุกเดือน  
ข้อ ๑๒ เมื่อเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย เพราะการ
ปฏิบัติหน้าท่ีปราบปรามยาเสพติดให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นรายงานเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์แห่งคดีโดยเร็วและให้เลขาธิการ ป.ป.ส. พิจารณาช่วยเหลือตามควรแก่กรณี  
ข้อ ๑๓ เมื่อเลขาธิการ ป.ป.ส. เห็นสมควรส่งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้มีอ านาจสอบสวนเข้าฟังการสอบสวน ก็ให้
แจ้งหัวหน้าพนักงานสอบสวนพร้อมรายช่ือเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้เข้าฟังการสอบสวน  
ข้อ ๑๔ ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแจ้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามข้อ ๑๓ ทราบถึงวันเวลา และสถานท่ี
สอบสวนล่วงหน้าทุกครั้ง โดยค านึงถึงระยะเวลาในการเดินทางของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ด้วย  
ถ้าเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ไม่มาฟังการสอบสวนตามท่ีได้แจ้งไว้ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวน ได้ตาม
ล าพังเฉพาะในครั้งนั้น และให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ในส านวนการสอบสวนว่าเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ไม่มา
ฟังการสอบสวน  
ข้อ ๑๕ เมื่อเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้ฟังการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงใดเป็นสาระส าคัญแห่งคดี สมควรซักถาม 
ก็ให้แจ้งเหตุผลต่อพนักงานสอบสวนให้ซักถามได้ ถ้าพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วยให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ท า
บันทึกความเห็นและเหตุผลรวมไว้ในส านวนการสอบสวน  
ข้อ ๑๖ เมื่อเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้เข้าฟังการสอบสวนได้พิจารณาข้อเท็จจริงในส านวนการสอบสวนแล้วเห็น
ว่ายังมีพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุใด สมควรใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดได้ ก็
ให้แจ้งเหตุผลให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตามควรแก่กรณีแล้วแจ้งให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ทราบโดยเร็ว ถ้า
พนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วยให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ท าบันทึกความเห็นและเหตุผลรวมไว้ในส านวนการ
สอบสวน  
ในกรณีท่ีเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้สอบสวนคดีเดียวกัน ส่งบันทึก และเอกสารทั้งหลายมายังพนักงานสอบสวน 
ให้พนักงานสอบสวนรวมไว้ในส านวนการสอบสวน ถ้าเป็นส่ิงของอย่างอื่นให้ท าบัญชีรายละเอียดรวมเข้า
ส านวนไว้ด้วย  
ข้อ ๑๗ คดีท่ีเลขาธิการ ป.ป.ส. ไม่อาจส่งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เข้าฟังการสอบสวนตามข้อ ๑๓ ให้หัวหน้า
พนักงานสอบสวนส่งส าเนารายงานการสอบสวนคดีต่อเลขาธิการ ป.ป.ส.  
ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ีประธาน ป.ป.ส. หรือเลขาธิการ ป.ป.ส. ต้องการทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินคดี
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือคดีท่ีเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
เป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย เพราะการปฏิบัติการตามหน้าท่ีปราบปรามยาเสพติด ไม่ว่าคดีจะถึงท่ีสุดหรือไม่ก็ตาม 
ให้แจ้งอธิบดีกรมต ารวจ อัยการสูงสุด หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้รายงานหรือส่ังให้เจ้าพนักงาน
ผู้รับผิดชอบช้ีแจงตามท่ีเห็นสมควร  
ข้อ ๑๙ คดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดฐานผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย มีไว้ในครอบครองเพื่อ
จ าหน่าย สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระท าความผิด เมื่อพนักงานอัยการส่ังไมฟ่้อง ให้พนักงาน
อัยการแจ้งค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้อง พร้อมเหตุผลและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงการด าเนินคดีให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นต่อไป  
ให้ส านักงานอัยการสูงสุด หรือท่ีท าการอัยการต่างๆ แจ้งรายละเอียดความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
รายเดือน มายังเลขาธิการ ป.ป.ส.  



ข้อ ๒๐ ถ้าศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให้ยกฟ้องคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ให้พนักงานอยัการ
รายงานให้ อัยการสูงสุดทราบ พร้อมท้ังส าเนาค าพิพากษารวมท้ังข้อสังเกตต่างๆ (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการด าเนินคดีให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้อัยการสูงสุดแจ้งให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ทราบ  
ข้อ ๒๑ เมื่อเลขาธิการ ป.ป.ส. ต้องการทราบข้อเท็จจริงเพื่อรายงาน ป.ป.ส. เกี่ยวกับสภาพการรับโทษ ประวัติ
การต้องโทษหรือข้อเท็จจริงประการอื่นของนักโทษคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ให้กรม
ราชทัณฑ์ให้ความร่วมมือตามควรแก่กรณี  
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เข้าไปสอบสวน
ผู้ต้องขังในเรือนจ า หรือในสถานท่ีท่ีคุมขังใดของกรมราชทัณฑ์ได้ เมื่อได้ร้องขอต่อผู้บัญชาการเรือนจ า หรือ
หัวหน้าสถานท่ีนั้น  
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให้กรมราชทัณฑ์รายงานสถิตินักโทษในคดีความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดรายเดือน มายังเลขาธิการ ป.ป.ส.  
ข้อ ๒๒ การรายงาน หรือ แจ้งรายละเอียด ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามแบบท่ีส านักงาน ป.ป.ส. ก าหนด 
ข้อ ๒๓ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ ป.ป.ส. เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือค าวินิจฉัย
นั้นเป็นส่วนหนึง่ของระเบียบนี้  
ข้อ ๒๔ ให้เลขาธิการ ป.ป.ส. รักษาการตามระเบียบนี้  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  

(ลงช่ือ) ชวน หลีกภัย 

(นายชวน หลีกภัย)  
นายกรัฐมนตรี 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
เร่ือง ก าหนดแบบรายงานคดีความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด(๑)  

 
 

ด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับคดียาเสพติด
ท้ังหมดต้ังแต่การสืบสวนจับกุมจนถึงการลงโทษผู้กระท าผิด ตลอดจนการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท่ี
เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นหลักฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้ดียิ่งขึ้น และให้ส านักงาน ป.ป.ส. ก าหนดแบบรายงานตามระเบียบดังกล่าว  
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย



การประสานงานในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๙ ส านักงาน ป.ป.ส. จึงก าหนดแบบ
รายงานคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดไว้ดังต่อไปนี ้ 
๑. แบบ ป.ป.ส. ๖-๔๑ แบบรายงานการจับกุมคดีใช้ในการรายงานการจับกุมคดียาเสพติดตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อ ๑๑ วรรคแรก ซึ่งต้องรายงานโดยเร็วและต้องไม่เกิน ๓ วัน นับแต่วันจับกุมเพื่อประกอบการพิจารณาของ
เลขาธิการ ป.ป.ส. เรื่องการส่งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เข้าฟังการสอบสวน  
๒. แบบ ป.ป.ส. ๖-๔๒ แบบรายงานการจับกุมรายเดือน ใช้ในการรายงาน การจับกุมคดียาเสพติด ซึ่งต้อง
รายงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อจัดท าสถิติการจับกุมคดียาเสพติดท่ัวราชอาณาจักร การรายงานตามแบบ 
ป.ป.ส. ๖-๔๒ นี้จึงต้องรายงานทุกคดีรวมท้ังคดีท่ีได้รายงานตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๔๑ ด้วย  
๓. แบบ ป.ป.ส. ๖-๔๓ แบบรายงานการรับตัวนักโทษ ใช้ในการรายงานการรับตัวนักโทษคดียาเสพติด ซึ่งต้อง
รายงานเป็นประจ าเดือน เพื่อจัดท าสถิติจ านวนและก าหนดเวลาต้องโทษของนักโทษคดียาเสพติดท่ัว
ราชอาณาจักร  
๔. แบบ ป.ป.ส. ๖-๔๔ แบบรายงานการปล่อยตัวนักโทษ ใช้ในการรายงาน การปล่อยตัวนักโทษคดียาเสพติด
เมื่อพ้น จากการต้องโทษแล้ว ซึ่งต้องรายงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อจัดท าสถิติการรับโทษ และวันพ้นโทษ
ของนักโทษคดียาเสพติดท่ัว ราชอาณาจักร  

 
(๑) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๓๓ ง ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๓๗ 

๕. แบบ ป.ป.ส. ๖-๔๕ แบบแจ้งรายละเอียดคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใช้ในการรายงานการ
ด าเนินคดี ยาเสพติด ซึ่งต้องรายงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อจัดท าสถิติการด าเนินคดียาเสพติด 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  

พลต ารวจเอก ชวลิต ยอดมณี 
 

(ชวลิต ยอดมณี)  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กองคดี กรมต ารวจ โทร. ๒๕๑๑๐๘๘  
ท่ี ๐๖๐๓.๓/๑๐๒๑๗ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐  
เร่ือง ให้ก าชับการปฏิบัติหน้าท่ี  

http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw6-41.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw6-42.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw6-43.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw6-44.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw6-45.pdf


ผบช.ก.,น.,ภ.๑-๔ 
 
ด้วยส านักงาน ป.ป.ส. ได้มีหนังสือท่ี นร ๑๒๐๖/๙๘๘๕ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๐ เรียน ตร. ว่าได้รับแจ้ง
จากหัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจหลายแห่งแจ้งข้อขัดข้องว่า ไม่สามารถส่งส าเนาส านวนการ
สอบสวนคดี ยาเสพติดให้โทษให้ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ เพราะต้องห้ามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย/ค าส่ัง
กรมต ารวจ และบันทึกกรมต ารวจท่ีห้ามส าเนาส านวนการสอบสวนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสอบสวน ซึ่งส านักงาน ป.ป.ส. อ้างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในคดีความผิด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งมขี้อก าหนดให้เลขาธิการ ป.ป.ส. พิจารณาส่งเจ้าพนักงาน 
ป.ป.ส. เข้าฟังการสอบสวนคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด และระบุอ านาจหน้าท่ีแนวทางปฏิบัติ
ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้ฟังการสอบสวนไว้ด้วย จึงขอให้ ตร.ส่ังให้สถานีต ารวจต่างๆ ท่ัวราชอาณาจักรให้
ส าเนาส านวนการสอบสวนแก่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามท่ีขอได้ เพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ตร.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยหลักการนั้นแม้ส านวนคดีอาญาจะมีระเบียบ ตร.ก าหนดให้ต้องสงวนไว้เป็น
ความลับ แต่กรณีนี้ ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานระดับชาติท่ีรับผิดชอบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ท่ีต้องการส าเนาส านวนคดียาเสพติดให้โทษก็เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
จึงให้ส่ังพนักงานสอบสวนท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โดยการให้ส าเนาส านวนการ
สอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ และให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานคดีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การประสานงานในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๒๗(๑) ข้อ ๑๐ วรรค ๒ โดยเคร่งครัด
ด้วย  

(ลงช่ือ) พล.ต.ท. แสวง ธีระสวัสด์ิ  
(แสวง ธีระสวัสด์ิ)  

รอง อ.ตร.ปฏิบัติราชการแทน อ.ตร.  

 
(๑) ปัจจุบันคือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 

 

 

ท่ี มท ๐๖๐๓.๓/๒๑๔๓  



กรมต ารวจ ถนนพระรามท่ี ๑ 
ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐  

 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐  

เร่ือง ส าเนาเอกสารในส านวนการสอบสวนคดียาเสพติด  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
อ้างถึง หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท่ี นร ๑๒๐๖(๑)/๙๘๘๕  
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๐  
สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกกรมต ารวจท่ี ๐๖๐๓.๓/๑๐๒๑๗ ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐  

ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีอ้างถึง ขอให้กรมต ารวจ
พิจารณามีค าส่ังให้สถานีต ารวจต่างๆ ท่ัวราชอาณาจักร ให้ส าเนาส านวนการสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษแก่
เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามท่ีขอมาเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากหัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจหลายแห่งแจ้งข้อขัดข้องว่าไม่สามารถส่ง
ส าเนาการสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษให้ส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ 
เพราะต้องห้ามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค าส่ังกรมต ารวจ และบันทึกกรมต ารวจ ท่ีห้ามส าเนาส านวน
การสอบสวนให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบสวน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

กรมต ารวจได้พิจารณาในปัญหาดังกล่าวแล้ว เห็นควรให้ความร่วมมือตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดขอความร่วมมือมา โดยกรมต ารวจได้มีบันทึกส่ังท่ี ๐๖๐๓.๓/๑๐๒๑๗ ลงวันท่ี ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๓๐ 
 
ส่ังก าชับพนักงานสอบสวนผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
โดยการให้ส าเนาส านวนการสอบสวนและให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานคดีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประสานงานในคดี ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๒๗(*)ข้อ ๑๐ วรรค ๒ โดย
เคร่งครัดด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

ขอแสดงความนับถือ  

(ลงช่ือ) พลต ารวจโท แสวง ธีระสวัสด์ิ  
(แสวง ธีระสวัสด์ิ)  

รองอธิบดีฯ ปฏิบัติราชการแทน 

 
(๑) ปัจจุบันคือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กรมต ารวจ กองวิจัยและวางแผน โทร. ๒๕๒๗๙๓๓  
ท่ี มท ๐๖๐๘.๖/ว ๕๘๗๙ วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๓๓  
เร่ือง การรายงานผลการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ  
ผบช.ก.,น,ภ. ๑-๔ ตชด., ศ., พต.  
 
๑. ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ ตร. ประจ าปี ๒๕๓๑ ลง ๒๒ ธ.ค. ๒๕๓๐ และ
หนังสือ วผ. ท่ี ๐๖๐๘.๖/๘๙๒ ลง ๒๙ ก.พ. ๒๕๓๑ ให้หน่วยต่างๆ รายงานผลการปราบปรามยาเสพติดมายัง 
วผ. โดยใช้แบบ ภ.๑ และ ภ.๒ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น  
๒. ปรากฏว่ามีบางหน่วยงานเข้าใจคลาดเคล่ือน จึงขอซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้  
๒.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ ตร. ประจ าปี ๒๕๓๑ ไม่มีผลยกเลิก  
การรายงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๒๗(*) ซึ่งก าหนดไว้เป็นทางประสานงานระหว่าง ตร. กับ ป.ป.ส. แต่อย่างใด ดังนัน้ หน่วย
ต่างๆ ยังคงต้องรายงานผลการปราบปรามยาเสพติดของหน่วยไปยัง ป.ป.ส. ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 
๒.๒ การรายงานผลในส่วนของ ตร. ตามแบบ ภ.๑ และ ภ.๒ นั้น ให้ ศปส.บช. ต่างๆ รวบรวม รายงานไปยัง 
ตร. โดยผ่าน วผ. และขอก าชับว่าไม่ต้องรายงานตรงไปยังส านักงานผู้บังคับบัญชาโดยตรงอีกต่อไป  

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป  

(ลงช่ือ) พล.ต.ท. แสวง ธีระสวัสด์ิ  
 

(แสวง ธีระสวัสด์ิ)  
รอง อ.ตร. (ป.ป.) ปรท. อ.ตร.  

 
(*)ปัจจุบันคือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 



 

ระเบียบกรมต ารวจ  
ว่าด้วยวิธีจัดการเกี่ยวกับคดียาเสพติดให้โทษอื่นๆ  

(ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๓๗  

 

 

ตามค าส่ังกรมต ารวจ ท่ี ๙/๒๔๙๘ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ์๒๔๙๘ ให้ใช้ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑/
๒๔๙๘ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ เรื่อง วางระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ในลักษณะ ๑๘ บทท่ี ๘ วิธี
จัดการเกี่ยวกับคดี  
ยาเสพติดให้โทษอื่นๆ ไว้เป็นทางปฏิบัติแล้ว นั้น เนื่องจากได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด 
และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการประสานงานในคดีความผิด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ และประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด เรื่อง ก าหนดแบบรายงานคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกใช้บังคับ จึง
สมควรประมวลไว้ในประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดีไว้ถือปฏิบัติต่อไป อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ 
แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๔/๒๔๙๙ ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๙ ท่ีให้อ านาจอธิบดีกรมต ารวจ 
ยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติม ประมวลระเบียบการต ารวจท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวกับคดีและในส่วนท่ีไม่เกี่ยวกับคดีได้ จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในท้ายข้อ ๕๕๖ และเพิ่มความท่ีแนบท้ายระเบียบนี้เป็นบทท่ี ๘/๑ บทท่ี ๘/๒ และ บท
ท่ี ๘/๓ ของลักษณะ ๑๘ แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี  
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  

พลต ารวจเอก พจน์ บุณยะจินดา  
(พจน์ บุณยะจินดา)  
อธิบดีกรมต ารวจ 



 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๓๗  

 

 

เนื่องจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้
ประกาศใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๗ แต่ระเบียบนี้ยังขาดสาระส าคัญหลายประการประกอบกับมี
กฎหมายใหม่ และมียาเสพติดท่ีถูกควบคุมเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นอุปสรรคต่อการตรวจพิสูจน์และการเก็บรักษา
ของกลางยาเสพติด  
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว และให้การด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดของกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นระเบียบเดียวกัน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๓๗” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(๑)  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๒๗  
ข้อ ๔ ระเบียบข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้  
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รักษาการตามระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๖ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด เสนอเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้วินิจฉัย  

หมวด ๑  
บททั่วไป  

ข้อ ๗ ในระเบียบนี ้ 
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการและเจ้าพนักงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
“พนักงานสอบสวน” หมายความว่าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
“ยาเสพติด” หมายความว่ายาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ เว้นแต่ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๓ และให้หมายความรวมถึงวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สาร
ระเหยตามกฎหมาย  



 
(๑) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๓๓ ง ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๓๗ 

ว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยท่ีถูกจับหรือยึดได้และส่ิงท่ีสงสัยว่าเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์
หรือสารระเหยดังกล่าวด้วย  
“สถานตรวจพิสูจน์” หมายความว่าสถานตรวจพิสูจน์ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
“ผู้ตรวจพิสูจน์” หมายความว่าผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานตรวจพิสูจน์ท่ีมีความรู้ความสามารถท าการตรวจพิสูจน์
ยาเสพติดและสามารถรายงานผลการตรวจพิสูจน์ได้  
“การตรวจพิสูจน์” หมายความว่าการตรวจเพื่อบ่งช้ีว่าเป็นยาเสพติดหรือไม่ ชนิด ประเภทใด ตลอดจนการ
ตรวจหาความบริสุทธิ์ และปริมาณของสารเสพติดด้วย  

หมวด ๒  
การส่งยาเสพติดให้พนักงานสอบสวน  

ข้อ ๘ เมื่อเจ้าพนักงานจับหรือยึดยาเสพติดได้ไม่ว่าจะมีตัวผู้ต้องหาหรือไม่ ให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึดท าการ
ตรวจสอบจ านวน ปริมาณและน้ าหนัก และบรรจุยาเสพติดนั้นลงในภาชนะท่ีเรียบร้อยแข็งแรง ปลอดภัยเท่าท่ี
จะกระท าได้ แล้วให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึดจัดท าบันทึกการจับกุมหรือการยึดพร้อมท้ังรายละเอียดตาม
สมควรไว้เป็นหลักฐาน  
ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึดรีบน ายาเสพติดพร้อมตัวผู้ต้องหาถ้ามี ส่งพนักงานสอบสวนโดยเร็ว  
ข้อ ๑๐ ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ตรวจสอบยาเสพติดของกลางต่อหน้าผู้ต้องหาและเจ้าพนักงานผู้จับ
หรือผู้ยึดแล้วแต่กรณี และให้ปฏิบัติดังนี้  
(๑) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ วัตถุออกฤทธิ์หรือสารระเหยให้บรรจุยาเสพติด
ท้ังหมดนั้นลงในภาชนะท่ีเรียบร้อย แข็งแรง ปลอดภัย แล้วลงลายมือช่ือเจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึด ผู้ต้องหา 
และพนักงานสอบสวน ในแบบฉลากท่ีปิดภาชนะนั้นไว้เพือ่เป็นหลักฐาน  
(๒) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๕  
(ก) ถ้ามีน้ าหนักไม่ถึงสิบกิโลกรัม ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (๑)  
(ข) ถ้ามีน้ าหนักตั้งแต่สิบกิโลกรัมข้ึนไป ให้บรรจุยาเสพติดท้ังหมดนั้นลงในภาชนะท่ีเรียบร้อย แข็งแรง 
ปลอดภัยเท่าท่ีจะกระท าได้ แล้วลงลายมือช่ือเจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึด ผู้ต้องหา และพนักงานสอบสวน ใน
แบบฉลากท่ีปิดภาชนะนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วน าไปเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัย เพื่อปฏิบัติตามข้อ ๑๒  
ในกรณีท่ีผู้ต้องหาไม่ยอมลงลายมือช่ือ ให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึดและพนักงานสอบสวนร่วมบันทึกและลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  
การปิดฉลากท่ีภาชนะบรรจุยาเสพติด ให้ปิดทับภาชนะในลักษณะท่ีหากจะมีการเปิดภาชนะดังกล่าวแล้ว 
จะต้องท าให้ฉลากท่ีปิดภาชนะฉีกขาดหรือไม่อยู่ในสภาพที่ปิดอยู่ตามปกติ และแบบฉลากท่ีใช้ปิดภาชนะยา
เสพติด ให้ท าตามแบบป.ป.ส. ๖-๓๑ ท้ายระเบียบนี้  

หมวด ๓  
การส่งยาเสพติดเพื่อตรวจพิสูจน์  
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ข้อ ๑๑ ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ลงเลขคดี ช่ือผู้ต้องหาถ้ามี ให้ชัดเจนบนภาชนะท่ีบรรจุยาเสพติดแล้ว
ส่งยาเสพติดท้ังหมดในสภาพตามท่ีได้กระท าไว้ตามข้อ ๑๐ ไปตรวจพิสูจน์ท่ีสถานตรวจพิสูจน์โดยเร็ว เว้นแต่
กรณีตามข้อ ๑๐(๒) (ข) ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๒  
หนังสือน าส่งยาเสพติดไปตรวจพิสูจน์ของพนักงานสอบสวน ให้ท าตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๒ ท้ายระเบียบนี้  
ข้อ ๑๒ ในกรณียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ มีน้ าหนักตั้งแต่สิบกิโลกรัมข้ึนไป ตามข้อ ๑๐(๒) (ข) ให้พนักงาน
สอบสวนเจ้าของคดีมีหนังสือแจ้งสถานตรวจพิสูจน์ท่ีใกล้ท่ีสุดทราบโดยเร็ว และให้สถานตรวจพิสูจน์ส่งผู้ตรวจ
พิสูจน์ไปร่วมด าเนินการโดยเร็ว  
ให้ผู้ตรวจพิสูจน์ร่วมกับพนักงานสอบสวนตรวจสอบน้ าหนัก ท าการสุ่มตัวอย่างและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดย
ให้บรรจุตัวอย่างยาเสพติดท่ีสุ่มนั้นลงในภาชนะท่ีเรียบร้อย แข็งแรง ปลอดภัย แล้วลงลายมือช่ือพนักงาน
สอบสวนและผู้ตรวจพิสูจน์ไว้เป็นหลักฐานในแบบฉลากท่ีปิดภาชนะบรรจุยาเสพติดเช่นเดียวกับข้อ ๑๐(๒) (ก) 
แล้วให้ผู้ตรวจพิสูจน์น าตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์ ส าหรับยาเสพติดส่วนท่ีเหลือให้คงเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัย
ตามข้อ ๑๐(๒) (ข)  
การรายงานผลการตรวจยาเสพติดของกลางในกรณีนี้ ให้ผู้ตรวจพิสูจน์รับรองผลการตรวจพิสูจน์ของกลาง 
ท้ังหมด  
ข้อ ๑๓ ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายท่ีมียศต้ังแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไปน ายาเสพติด
ของกลางดังต่อไปนี้ส่งด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวด้วย และให้ผู้ตรวจพิสูจน์ท าการบันทึกช่ือ 
ต าแหน่งของผู้น าส่งไว้เป็นหลักฐาน  
(๑) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ซึ่งมีน้ าหนักตั้งแต่ยี่สิบกรัมขึ้นไปเฉพาะฝ่ินให้มีน้ าหนักตั้งแต่
ห้าร้อยกรัมข้ึนไป  
(๒) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๔  
(๓) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ซึ่งมนี้ าหนักตั้งแต่หนึ่งกิโลกรัมแต่ไม่ถึงสิบกิโลกรัม  
(๔) วัตถุออกฤทธิ์ที่มีน้ าหนักตั้งแต่สิบห้ากรัม หรือสองร้อยเม็ดขึ้นไป  
(๕) สารระเหยซึ่งมีน้ าหนักตัง้แต่หนึ่งกิโลกรัมข้ึนไป  
ในกรณีท่ีเป็นยาเสพติดซึ่งมีน้ าหนักไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคก่อนนัน้ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
จะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจเป็นผู้น าส่งแทน หรือจะจัดส่งกับการส่ือสารแห่งประเทศไทยในประเภท
ไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียนโดยการบรรจุสองช้ัน ก็ได้  

หมวด ๔  
การตรวจพิสูจน์  

ข้อ ๑๔ ให้สถานตรวจพิสูจน์รับยาเสพติดของกลางท่ีจัดส่งมาตามระเบียบนี้ไว้เพื่อท าการตรวจพิสูจน์ ท้ังนี้ 
โดยไม่ค านึงว่ายาเสพติดของกลางท่ีส่งมานั้น จะน ามาจากพนักงานสอบสวนนอกเขตพื้นท่ีท่ีสถานตรวจพิสูจน์
นั้นรับผิดชอบ  
ข้อ ๑๕ ในกรณีจัดส่งยาเสพติดโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อปรากฏแก่ผู้เปิดไปรษณีย์ภัณฑ์ว่า ส่ิงท่ีส่ง
มายังสถานตรวจพิสูจน์นั้นเป็นยาเสพติด ให้ผู้เปิดไปรษณีย์ภัณฑ์น าไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าวไปมอบให้หัวหน้า
สถานตรวจพิสูจน์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเพื่อด าเนินการต่อไป  

(๒)ข้อ ๑๖ ในกรณียาเสพติดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือ ประเภท ๒ ซึ่งมีน้ าหนกัตั้งแต่
ยี่สิบกรัมขึ้นไป หรือฝ่ินซึ่งมีน้ าหนักตั้งแต่ห้าร้อยกรัมขึ้นไป ให้ผู้ตรวจพิสูจน์ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
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(๑) ให้ผู้ตรวจพิสูจน์ไม่น้อยกว่าสองคนตรวจสภาพภาชนะท่ีบรรจุยาเสพติดของกลางตรวจสภาพยาเสพติดของ
กลาง ช่ังน้ าหนัก และท าการตรวจพิสูจน์เบ้ืองต้นต่อหน้าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
ซึ่งเป็นผู้น าส่งยาเสพติด แล้วให้ท าบันทึกผลการตรวจพิสูจน์เบ้ืองต้นตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๓ ท้ายระเบียบนี้  
ในกรณีท่ีจ าเป็น ผู้ตรวจพิสูจน์หนึ่งคนอาจด าเนินการตาม (๑) ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีอื่น ดังนี้  
(ก) ในสถานตรวจพิสูจน์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้ตรวจพิสูจน์อาจด าเนินการร่วมกับนายต ารวจช้ัน
สัญญาบัตรซึ่งผู้บัญชาการส านักงานวิทยาการต ารวจมอบหมายเป็นหนังสือ  
(ข) ในสถานตรวจพิสูจน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ตรวจพิสูจน์อาจด าเนินการ ร่วมกับข้าราชการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายเป็นหนังสือ  
(ค) ในสถานตรวจพิสูจน์ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้ตรวจพิสูจน์อาจ
ด าเนินการร่วมกับข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้น
ไป ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบหมายเป็นหนังสือ  
(๒) เมื่อท าการตรวจพิสูจน์หาความบริสุทธิ์และรายละเอียดอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการเสร็จแล้ว ให้สถานตรวจ
พิสูจน์ส่งผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับยาเสพติด
ของกลางตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๕ ท้ายระเบียบนี้  
(๓)ข้อ ๑๗ ในกรณีท่ียาเสพติดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ซึ่งมีน้ าหนักไม่ถึง
ยี่สิบกรัม หรือฝ่ินซึ่งมีน้ าหนักไม่ถึงห้าร้อยกรัม หรือยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๔ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุ
ออกฤทธิ์ หรือสารระเหย ให้ผู้ตรวจพิสูจน์ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) ให้ผู้ตรวจพิสูจน์ไม่น้อยกว่าสองคนท าการตรวจสภาพภาชนะท่ีบรรจุยาเสพติดของกลางแล้วให้ท าบันทึกไว้
เป็นหลักฐานตาม แบบ ป.ป.ส. ๖-๓๔ ท้ายระเบียบนี้  
ในกรณีท่ีจ าเป็น ผู้ตรวจพิสูจน์หนึ่งคนอาจด าเนินการตาม (๑) ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีอื่น ดังนี้  
(ก) ในสถานตรวจพิสูจน์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้ตรวจพิสูจน์อาจด าเนินการร่วมกับนายต ารวจช้ัน
สัญญาบัตรซึ่งผู้บัญชาการส านักงานวิทยาการต ารวจมอบหมายเป็นหนังสือ  
(ข) ในสถานตรวจพิสูจน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ตรวจพิสูจน์อาจด าเนินการร่วมกับข้าราชการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายเป็นหนังสือ  
(ค) ในสถานตรวจพิสูจน์ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้ตรวจพิสูจน์อาจ
ด าเนินการร่วมกับข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้น
ไป ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบหมายเป็นหนังสือ  

(๒) เมื่อท าการตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเสร็จแล้ว ให้สถานตรวจพิสูจน์ส่งผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงาน
สอบสวนเจ้าของคดีทราบภายในสามสิบวันส าหรับยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ และภายใน
ยี่สิบวัน  

 
 
(๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๗ ง ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๔ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๓) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 
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(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔ และให้ใช้ข้อความ  
ท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

ส าหรับยาเสพติดให้โทษประเภท ๔ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย ท้ังนี้ นับแต่วันท่ีได้รับ
ยาเสพติดของกลาง ตาม แบบ ป.ป.ส. ๖-๓๕ ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดไว้ในท่ีเดียวกัน ให้สถานตรวจพิสูจน์
ทุกแห่ง ส่งส าเนารายงานผลการตรวจพิสูจน์ให้ส านักงาน ป.ป.ส. ทราบเป็นประจ าทุกเดือน  

หมวด ๕  
การเก็บรักษา  

ข้อ ๑๙ ให้สถานตรวจพิสูจน์ น ายาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ วัตถุออกฤทธิ์และสาร
ระเหย ท่ีเหลือจากการตรวจพิสูจน์ น าส่งไปเก็บรักษาท่ีกระทรวงสาธารณสุข  
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงสาธารณสุขแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามนายเพื่อท าการตรวจรับยาเสพติดท่ีส่งมาเก็บรักษา และท าบัญชีไว้เป็นหลักฐาน  
ส าหรับยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ตามข้อ ๑๐(๒) (ก) ท่ีเหลือจากการตรวจพิสูจน์ ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้
เก็บรักษา  
ส าหรับยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ท่ีส่งมาทางไปรษณีย์ภัณฑ์ท่ีเหลือจากการตรวจพิสูจน์ให้สถานตรวจพิสูจน์ 
น าส่งไปเก็บรักษาท่ีกระทรวงสาธารณสุข  
ในกรณีท่ีปรากฏว่าส่ิงท่ีส่งมาตรวจพิสูจน์ไม่ใช่ยาเสพติด ให้ผู้ตรวจพิสูจน์ส่งคืนพนักงานสอบสวน พร้อมท้ัง
รายงานผลการตรวจพิสูจน์  

หมวด ๖  
การท าลาย  

ข้อ ๒๐ การท าลายยาเสพติดของกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพ
ติดให้โทษของกลาง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  

(ลงช่ือ) ชวน หลีกภัย  
(นายชวน หลีกภัย)  

นายกรัฐมนตรี  
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ค าสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ท่ี ๑๕ /๒๕๔๖  

เร่ือง ก าหนดสถานตรวจพิสูจน์  

 

 
 

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๗ แห่ง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับยึดและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดออกค าส่ังไว้ ดังต่อไปนี้  
๑. ให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดังต่อไปนี้  
(๑) ค าส่ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท่ี ๒/๒๕๔๒ เรื่อง ก าหนดสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพ
ติด ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๒  
(๒) ค าส่ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท่ี ๓/๒๕๔๓ เรื่อง ก าหนดสถานตรวจพิสูจน์ 
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓  
(๓) ค าส่ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท่ี ๖/๒๕๔๓ เรื่อง การแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและหน้าท่ีในการตรวจพิสูจน์ของสถานตรวจพิสูจน์ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓  
(๔) ค าส่ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท่ี ๑/๒๕๔๕ เรื่อง ก าหนดสถานตรวจพิสูจน์ 
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๔๕  
(๕) ค าส่ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท่ี ๓/๒๕๔๕ เรื่อง ก าหนดสถานตรวจพิสูจน์ด้าน
ปริมาณวิเคราะห์เพิ่มเติม ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕  
๒. ให้สถานตรวจพิสูจน์ต่อไปนี้ เปน็สถานตรวจพิสูจน์ เพื่อการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับ ยึดและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด  
๒.๑ สถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของส านักงาน ป.ป.ส. ได้แก่ ส านักปราบปรามยาเสพติด สถานท่ีต้ัง เขตพญา
ไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
๒.๒ สถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่  
๒.๒.๑ ส านักยาและวัตถุเสพติด สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  
๒.๒.๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐  
๒.๒.๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
๒.๒.๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ สถานท่ีต้ัง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐  
๒.๒.๕ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐  
๒.๒.๖ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐  
๒.๒.๗ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐  
๒.๒.๘ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  
๒.๒.๙ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐  
๒.๒.๑๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ (ยกเลิก)* 
๒.๒.๑๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐  
๒.๒.๑๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐  
๒.๒.๑๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐  



๒.๒.๑๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ สถานท่ีต้ัง อ าเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๓๐  
๒.๓ สถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของส านักงานวิทยาการต ารวจ ได้แก่  
๒.๓.๑ กองพิสูจน์หลักฐาน สถานท่ีต้ัง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  
๒.๓.๒ กองก ากับการวิทยาการเขต ๑ สถานท่ีต้ัง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๓๐๐๐  
๒.๓.๓ วิทยาการจังหวัดอ่างทอง สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐  
๒.๓.๔ วิทยาการจังหวัดสระบุรี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐  
๒.๓.๕ วิทยาการจังหวัดลพบุรี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐  
๒.๓.๖ วิทยาการจังหวัดสิงห์บุรี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐  
๒.๓.๗ วิทยาการจังหวัดชัยนาท สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐  
๒.๓.๘ วิทยาการจังหวัดปทุมธานี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐  
๒.๓.๙ วิทยาการจังหวัดนนทบุรี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  
๒.๓.๑๐ กองก ากับการวิทยาการเขต ๒ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐  
๒.๓.๑๑ วิทยาการจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐  
๒.๓.๑๒ วิทยาการจังหวัดปราจีนบุรี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐  
๒.๓.๑๓ วิทยาการจังหวัดนครนายก สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐  
๒.๓.๑๔ วิทยาการจังหวัดสมุทรปราการ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐  
๒.๓.๑๕ วิทยาการจังหวัดระยอง สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐  
๒.๓.๑๖ วิทยาการจังหวัดจันทบุรี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐  
๒.๓.๑๗ วิทยาการจังหวัดตราด สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐  
๒.๓.๑๘ กองก ากับการวิทยาการเขต ๓ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐  
๒.๓.๑๙ วิทยาการจังหวัดราชบุรี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐  
๒.๓.๒๐ วิทยาการจังหวัดกาญจนบุรี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐  
๒.๓.๒๑ วิทยาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐  
๒.๓.๒๒ วิทยาการจังหวัดเพชรบุรี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐  
๒.๓.๒๓ วิทยาการจังหวัดสมุทรสาคร สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐  
๒.๓.๒๔ วิทยาการจังหวัดสมุทรสงคราม สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐  
๒.๓.๒๕ วิทยาการจังหวัดสุพรรณบุรี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  
๒.๓.๒๖ กองก ากับการวิทยาการเขต ๔ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐  
๒.๓.๒๗ วิทยาการจังหวัดชัยภูมิ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐  

 
* ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยค าส่ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท่ี ๑/๒๕๔๗ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๒ ง 
ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

๒.๓.๒๘ วิทยาการจังหวัดบุรีรัมย์ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐  
๒.๓.๒๙ วิทยาการจังหวัดสุรินทร์ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐  
๒.๓.๓๐ วิทยาการจังหวัดศรีสะเกษ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐  



๒.๓.๓๑ กองก ากับการวิทยาการเขต ๕ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  
๒.๓.๓๒ วิทยาการจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐  
๒.๓.๓๓ วิทยาการจังหวัดมหาสารคาม สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐  
๒.๓.๓๔ วิทยาการจังหวัดยโสธร สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐  
๒.๓.๓๕ วิทยาการจังหวัดร้อยเอ็ด สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐  
๒.๓.๓๖ กองก ากับการวิทยาการเขต ๖ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
๒.๓.๓๗ วิทยาการจังหวัดอุดรธานี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐  
๒.๓.๓๘ วิทยาการจังหวัดหนองคาย สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐  
๒.๓.๓๙ วิทยาการจังหวัดเลย สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐  
๒.๓.๔๐ วิทยาการจังหวัดสกลนคร สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐  
๒.๓.๔๑ วิทยาการจังหวัดนครพนม สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐  
๒.๓.๔๒ วิทยาการจังหวัดมุกดาหาร สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐  
๒.๓.๔๓ กองก ากับการวิทยาการเขต ๗ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ๕๒๐๐๐  
๒.๓.๔๔ วิทยาการจังหวัดเชียงใหม่ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐  
๒.๓.๔๕ วิทยาการจังหวัดเชียงราย สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐  
๒.๓.๔๖ วิทยาการจังหวัดพะเยา สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐  
๒.๓.๔๗ วิทยาการจังหวัดแพร่ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐  
๒.๓.๔๘ วิทยาการจังหวัดน่าน สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐  
๒.๓.๔๙ วิทยาการจังหวัดล าพูน สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ๕๑๐๐๐  
๒.๓.๕๐ วิทยาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐  
๒.๓.๕๑ กองก ากับการวิทยาการเขต ๘ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐  
๒.๓.๕๒ วิทยาการจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐  
๒.๓.๕๓ วิทยาการจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐  
๒.๓.๕๔ วิทยาการจังหวัดพิจิตร สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐  
๒.๓.๕๕ วิทยาการจังหวัดสุโขทัย สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐  
๒.๓.๕๖ กองก ากับการวิทยาการเขต ๙ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
๒.๓.๕๗ วิทยาการจังหวัดก าแพงเพชร สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐  
๒.๓.๕๘ วิทยาการจังหวัดตาก สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐  
๒.๓.๕๙ วิทยาการจังหวัดอทัุยธานี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐  
๒.๓.๖๐ กองก ากับการวิทยาการเขต ๑๐ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐  
๒.๓.๖๑ วิทยาการจังหวัดชุมพร สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐  
๒.๓.๖๒ วิทยาการจังหวัดระนอง สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐  
๒.๓.๖๓ วิทยาการจังหวัดพังงา สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐  
๒.๓.๖๔ วิทยาการจังหวัดภูเก็ต สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐  
๒.๓.๖๕ กองก ากับการวิทยาการเขต ๑๑ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐  
๒.๓.๖๖ วิทยาการจังหวัดตรัง สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐  
๒.๓.๖๗ วิทยาการจังหวัดพัทลุง สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐  
๒.๓.๖๘ วิทยาการจังหวัดกระบี่ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ ๒.๓.๖๙ กองก ากับการ



วิทยาการเขต ๑๒ สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐  
๒.๓.๗๐ วิทยาการจังหวัดนราธิวาส สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐  
๒.๓.๗๑ วิทยาการจังหวัดปัตตานี สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐  
๒.๓.๗๒ วิทยาการจังหวัดสงขลา สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐  
๒.๓.๗๓ วิทยาการจังหวัดสตูล สถานท่ีต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐  
๓. ให้แบ่งพื้นท่ีความรับผิดชอบในการตรวจพิสูจน์ของสถานตรวจพิสูจน์ ตามท่ีระบุไว้ในบัญชีรายละเอียดการ
แบ่งพื้นท่ีความรับผิดชอบในการตรวจพิสูจน์ท้ายค าส่ังนี้  
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
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พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  
(ชวลิต ยงใจยุทธ)  
รองนายกรัฐมนตร ี 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

**DOWNLOAD** 
บัญชีรายละเอียดการแบ่งพื้นท่ีความรับผิดชอบในการตรวจพิสูจน์ แนบท้ายค าส่ังคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ท่ี ๑๕/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๔๖  

 
ค าส่ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ท่ี ๔ /๒๕๔๘  
เรื่อง ก าหนดสถานตรวจพิสูจน์ (เพิ่มเติม) 

 
 

ด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๗ ก าหนดให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด เป็นผู้ก าหนดสถานตรวจพิสูจน์เพื่อท าการตรวจ
พิสูจน์ของกลางยาเสพติดให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยา
เสพติด พ.ศ.๒๕๓๗ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
จึงมีมติก าหนดให้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นสถานตรวจพิสูจน์เพื่อการตรวจพิสูจน์ยาเสพ
ติด  



ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘  

พลต ารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ 
รองนายกรัฐมนตร ี

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 
ระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๔๖  

_____________________  

โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเนื่องจากเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด โดยต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความส าคัญในทางคดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพิพากษาคดีของศาล ท้ังนี้ เพื่อ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจให้ผู้ตรวจพิสูจน์ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ปราบปรามยาเสพติดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาล  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๔๖” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้ 
“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และให้
หมายความรวมถึงสารเคมีหรือวัตถุท่ีควบคุมเพื่อป้องกันการผลิตยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโภค
ภัณฑ์  
“ผู้ตรวจพิสูจน์” หมายความว่า ผู้ตรวจพิสูจน์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจ
พิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
“การตรวจพิสูจน์” หมายความว่า การตรวจพิสูจน์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับ ยึด และ
ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
“เงินค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินท่ีจ่ายให้แก่ผู้ตรวจพิสูจน์  



ข้อ ๕ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  
(๑) กรณีตรวจคุณภาพวิเคราะห์ เพื่อทราบชนิดและน้ าหนักสุทธิของยาเสพติดให้จ่ายคดีละ ๕๐ บาท  
(๒) กรณีตรวจคุณภาพและตรวจปริมาณวิเคราะห์ เพื่อทราบชนิด น้ าหนักสุทธิของยาเสพติด ปริมาณความ
บริสุทธิ์ และน้ าหนักสารบริสุทธิ์ ให้จ่ายคดีละ ๑๐๐ บาท  
ข้อ ๖ การขอรับเงินค่าตอบแทนตามข้อ ๕ ให้ผู้ตรวจพิสูจน์ยื่นแบบขอรับเงินค่าตอบแทนตามแบบท้าย
ระเบียบพร้อมท้ังแนบหนังสือการน าส่งของกลางมาตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานน าส่งตรวจพิสูจน์ และส าเนา
รายงานผลการตรวจคุณภาพวิเคราะห์และหรือปริมาณวิเคราะห์แล้วแต่กรณี โดยยื่นต่อบุคคลดังต่อไปนี ้ 
(๑) ในส่วนกลาง  
ผู้ตรวจพิสูจน์ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ยื่นต่อผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐาน  
ผู้ตรวจพิสูจน์ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ยื่นต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ผู้ตรวจพิสูจน์ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ส. ให้ยื่นต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด  
(๒) ในส่วนภูมิภาค  
ผู้ตรวจพิสูจน์ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ยื่นต่อผู้บังคับการกองวิทยาการภาค  
ผู้ตรวจพิสูจน์ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ยื่นต่อผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์  
ให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน  
ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการผู้เบิกวางฎีกาเบิกเงินค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณรายจ่าย งบด าเนินงาน ซึ่งได้รับ
จัดสรรจากส านักงบประมาณ กับกรมบัญชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัดหรือส านักงานคลังจังหวัด ณ อ าเภอโดย
ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบฎีกา แต่ให้รับรองจ านวนเงนิท่ีจะเบิกเป็นค่าตอบแทน โดยแสดงรายละเอียดหลัง
ฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
ข้อ ๘ การจ่ายเงินค่าตอบแทนต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการไว้เพื่อส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ  
ข้อ ๙ ผู้ตรวจพิสูจน์ซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนหรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นแล้ว 
ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบนี้  
ข้อ ๑๐ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ใหถ้ือปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ  
ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้  

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  

ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 
(สุชาติ เชาว์วิศิษฐ)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

 



 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส านักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง 
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล 
คดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗” 

[1]ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๒๗ 

ข้อ ๔ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรักษาการตามระเบียบนี้  

หมวด ๑ 

ข้อความท่ัวไป 

ข้อ ๖ ในระเบียบนี ้เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 

“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดและให้หมายความรวมถึงสารเคมีหรือวัตถุท่ีควบคุมเพื่อป้องกันการผลิตยาเสพติดตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมโภคภัณฑ์ 

“ผลิต” หมายความว่า เพาะ ปลูก ท า ผสม ปรุง แปรสภาพ เปล่ียนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และให้
หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุด้วย 

“จ าหน่าย” หมายความว่า ขาย จ่าย แจก แลกเปล่ียน ให้ 

“เงินสินบน” หมายความว่า เงินท่ีจ่ายให้แก่ผู้แจ้งความน าจับ 

(ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข) 

http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/law18#_ftn1


[2] “เงินรางวัล” หมายความว่า เงินท่ีจ่ายให้เจ้าพนักงานผู้สืบสวน จับกุมการกระท าความผิดหรือยึดยาเสพ
ติดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และเจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งซึง่น าไปสู่
การจับกุมหรือยึดยาเสพติด” 

“ผู้แจ้งความน าจับ” หมายความว่า ผู้แจ้งความว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดต่อเจ้าพนักงาน
ผู้รับแจ้งความตามระเบียบนี้ 

“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“ป.ป.ส.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

“ส านักงาน ป.ป.ส.” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลตามระเบียบนี้ 

[3]“คณะอนุกรรมการภาค” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเงนิสินบนเงินรางวัลประจ าภาคตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ ระเบียบนี้ไม่ใช่การโฆษณาให้ค ามั่นแก่บุคคลใดตามกฎหมาย แต่เป็นระเบียบท่ีวางไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์
ของทางราชการ ในการพิจารณาจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งความน าจับหรือ 
เจ้าพนักงานตามท่ีเห็นสมควรเท่านั้น 

ข้อ ๘ การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามระเบียบนี้ ให้ส านักงาน ป.ป.ส. จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย
หมวดเงินอุดหนุน หรือเงินหมวดอื่นท่ีจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน 

ข้อ ๙ ผู้ขอรับหรือได้รับเงินสินบนเงินรางวัลหรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายหรือระเบียบอื่น
มาแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบนเงินรางวัลตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ เจ้าพนักงานผู้ใดซึ่งมีหน้าท่ีสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิดในคดียาเสพติดอยู่แล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบน
ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๑ ถ้าคดีใดมีผู้แจ้งความน าจับหลายคน ให้จ่ายเงินสินบนโดยแบ่งเท่า ๆ กันทุกคน เว้นแต่จะมีหลักฐาน
ตกลงกันไว้เป็นอย่างอืน่ 

หมวด ๒ 

การแจ้งความน าจับ 

ข้อ ๑๒ เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความตามระเบียบนี้ ได้แก่ 
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(๑) กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และข้าราชการส านักงาน  
ป.ป.ส. ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(๒) พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานต ารวจ ซึ่งมีหน้าท่ีสืบสวนจับกุมท่ีมียศต้ังแต่ 
ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป หัวหน้ากิ่งสถานีต ารวจ หรือหัวหน้าสถานีต ารวจต าบล 

(๓) เจ้าหน้าท่ีศุลกากรที่มีหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามและการตรวจสินค้าต้ังแต่ 
ระดับ ๔ ขึ้นไป 

(๔) ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ และปลัดอ าเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

(๕) ส าหรับผู้กระท าผิดท่ีอยู่ในอ านาจศาลทหาร นอกจากจะแจ้งความกับเจ้าพนักงาน 
ผู้รับแจ้งความตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ดังกล่าวข้างต้น อาจแจ้งความกับผู้บังคับบัญชาทหารตั้งแต่ช้ัน 
ผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป นายทหารฝ่ายการสารวัตร นายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน 

เจ้าพนักงานตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทน 
หรือรักษาการในต าแหน่งด้วย 

ข้อ ๑๓ การแจ้งความน าจับให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตามข้อ ๑๒ และก่อนการจับกุมโดยท าใบรับ 
แจ้งความตามแบบท่ี ป.ป.ส. ก าหนด เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจ้งความน าจับด้วยวาจาต่อเจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจก่อนและจัดท าหลักฐานการแจ้งความภายหลังการจับกุมได้ 

หมวด ๓ 

อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนเงินรางวัล 

ข้อ ๑๔ ให้รัฐมนตรีประกาศก าหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ตามข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ 
ด้วยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ทังนี้ โดยค านึงถึงยาเสพติดแต่ละประเภท 

[4]ข้อ ๑๕ เงินสินบน ให้ค านวณตามปริมาณยาเสพติดของกลางท่ีบริสุทธิ์ตามรายงาน สถานตรวจพิสูจน์ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ข้อ ๑๖ กรณีกัญชาหรือพืชกระท่อมจะจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลเฉพาะขณะจับกุมเป็นกัญชา หรือพืช
กระท่อมแห้งเท่านั้น โดยค านวณจากส่วนท่ีแห้งและใช้เสพได้ 

[5]ข้อ ๑๗ กรณียาเสพติดของกลางเป็นแอมเฟตามีนและอนุพันธ์ของแอมเฟตามีนท่ีมีหน่วย  
การใช้เป็นเม็ด และยาเสพติดของกลางท่ีไม่เข้าเกณฑ์ต้องค านวณหาสารบริสุทธิ์ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ค านวณเงินสินบนเป็น  
รายเม็ด หรือตามน้ าหนักสุทธิ แล้วแต่กรณี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
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[6]ข้อ ๑๘ เงินสินบน ให้จ่ายเมื่อเจ้าพนักงานได้ด าเนินคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี ้

(๑) คดีท่ีจับได้ท้ังผู้ต้องหาและยาเสพติดของกลาง โดยผู้ต้องหาได้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้จ่ายคดีละ  
๒๐๐ บาท เมื่อพนักงานอัยการมีค าส่ังชะลอการฟ้อง 

(๒) คดีท่ีจับได้ท้ังผู้ต้องหาและยาเสพติดของกลางซึ่งค านวณตามปริมาณ ยาเสพติดเป็นเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
บาท ให้จ่ายคดีละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อพนักงานอัยการส่ังฟ้องผู้ต้องหา ยกเว้น 

(๒.๑) กรณีตาม (๑) ท่ีพนักงานอัยการส่ังฟ้องภายหลังมีค าส่ังชะลอการฟ้อง 

(๒.๒) กรณีตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒.๓) กรณีตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

(๓) คดีท่ีจับได้ท้ังผู้ต้องหาและยาเสพติดของกลางซึ่งค านวณตามปริมาณยาเสพติดเป็นเงินเกิน ๑,๐๐๐ บาท 
ให้จ่ายโดยค านวณตามปริมาณยาเสพติด เมื่อพนกังานอัยการมีค าส่ังหรือศาลช้ันต้น 
มีค าพิพากษา โดยจะจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนพนกังานอยัการมีค าส่ัง และจ่ายครบเต็มจ านวนเมื่อพนักงานอัยการ 
ส่ังฟ้องผู้ต้องหาหรือศาลช้ันต้นพิพากษาลงโทษก็ได้ 

ในกรณีท่ีพนักงานอัยการส่ังไม่ฟ้อง หรือกรณีท่ีไม่อาจยื่นค าขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลนับแต่วันท่ีมีค าส่ัง
พนักงานอัยการตามข้อ ๓๐ และต่อมาศาลช้ันต้นพิพากษายกฟ้อง ให้จ่ายโดยค านวณตามปริมาณยาเสพติด
เพียงกึ่งหนึง่ของสิทธิที่จะได้รับ 

(๔) คดีท่ีจับได้ท้ังผู้ต้องหาและยาเสพติดของกลางท่ีผู้ต้องหาเสียชีวิตขณะหรือภายหลังการจับกุม ให้จ่ายโดย
ค านวณตามปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการส่ังยุติการด าเนินคดียาเสพติดหรือศาลช้ันต้นมีค าส่ัง
จ าหน่ายคดี 

(๕) คดีท่ียึดได้เฉพาะยาเสพติดของกลาง เมื่อพนักงานอัยการส่ังงดการสอบสวน ส่ังไม่ฟ้อง หรือมีความเห็นว่า
ควรส่ังฟ้อง ให้จ่ายเงินสินบนเพียงกึ่งหนึง่ 

คดีตาม (๕) หากจับตัวผู้ต้องหาได้ และพนักงานอยัการมีค าส่ังฟ้องผู้ต้องหา ให้จ่ายได้อีกกึ่งหนึ่ง  

[7]ข้อ ๑๙ เงินรางวัลให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี ้

(๑) คดีท่ีมีผู้แจ้งความน าจับ ให้จ่ายเงินรางวัลร้อยละสามสิบห้าของจ านวน เงินสินบน 

(๒) คดีท่ีไม่มีผู้แจ้งความน าจับ ให้จ่ายเงินรางวัลตามเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน รวมกับเงินรางวัลตามเกณฑ์ใน 
(๑) 

หมวด ๔ 
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อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนเพิ่มและรางวัลเพิ่ม 

[8]ข้อ ๒๐ ให้จ่ายเงินสินบนเพิ่มส าหรับคดียาเสพติดท่ีมีค าพิพากษาศาลช้ันต้นให้ลงโทษจ าเลยฐานผลิตยาเสพ
ติดท่ีไม่ใช่กรณีการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี ้

(๑) คดีท่ียาเสพติดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๔ และวัตถุออกฤทธิ์
ประเภท ๑ หรือประเภท ๒ คดีหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) คดีท่ียาเสพติดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ คดีหนึ่งไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๓) คดีท่ียาเสพติดของกลางเป็นสารเคมีหรือวัตถุควบคุม คดีหนึ่งไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

[9]ข้อ ๒๑ ให้จ่ายเงินสินบนเพิ่มในคดียาเสพติดฐานความผิดอื่นนอกจากข้อ ๒๐ ตามอัตราและเงื่อนไข ดังนี ้

(๑) พนักงานอัยการส่ังฟ้องจ าเลยในข้อหาจ าหน่าย ครอบครองเพื่อจ าหน่าย ผลิต โดยการแบ่งบรรจุหรือรวม
บรรจุ หรือสมคบ คดีหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

(๒) พนักงานอัยการส่ังฟ้องจ าเลยในข้อหาน าเข้า หรือส่งออก หรือพยายาม 
ส่งออก คดีหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

[10]ข้อ ๒๒ ให้จ่ายเงินสินบนเพิ่มส าหรับกรณีการปฏิบัติการท าลายแหล่งผลิต หรือโรงงานผลิตยาเสพติดให้
โทษประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ และวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๑ หรือประเภท ๒ พื้นท่ีละไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศท่ีปฏิบัติการและปริมาณยาเสพติด ท้ังนี้ แหล่ง
ผลิตหรือโรงงานผลิตไม่รวมถึงแหล่งแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ 

ข้อ ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อ ๒๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  
“คณะกรรมการตรวจสอบช่ังน้ าหนักยาเสพติดของกลาง” โดยแต่งต้ังจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไมน่อ้ยกว่า ๓ 
คน เป็นกรรมการ ท้ังนี้ ให้มีผู้แทนส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมเป็นกรรมการด้วย ดังต่อไปนี ้

(๑) ในส่วนกลาง ส าหรับกรมต ารวจให้ผู้บังคับการต ารวจเป็นผู้แต่งต้ัง ส าหรับหน่วยงานอื่นให้อธิบดีเป็นผู้
แต่งต้ัง 

(๒) ในส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ก ากับการต ารวจเป็นผู้แต่งต้ัง 

ข้อ ๒๔ เงินรางวัลเพิ่มให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) คดีท่ีมีผู้แจ้งความน าจับ ให้จ่ายเงินรางวัลเพิ่มโดยแบ่งจากเงินสินบนเพิ่มกึ่งหนึ่ง 

(๒) คดีท่ีไม่มีผู้แจ้งความน าจับ ให้จ่ายเงินรางวัลเพิ่มตามเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนเพิ่ม 
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[11]ข้อ ๒๕ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเฉพาะตัวแก่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ปราบปรามยาเสพติดท่ีได้รับอันตรายในระหว่างการสืบสวนหรือจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี ้

(๑) ผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจนต้องออกจากราชการ ไม่เกินคนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ผู้ได้รับอันตรายสาหัสจนต้องเสียอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่เกินคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผู้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายเป็นบาดแผลฉกรรจ์หรืออันตรายสาหัส และต้องได้รับการรักษาเกินกว่า ๒๐ วัน 
ไม่เกินคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท 

ผู้ใดได้ใช้สิทธิและได้รับเงินช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอรับหรือได้รับเงิน ท าขวัญตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้างอีก 

[12]ข้อ ๒๕/๑ ให้จ่ายเงินรางวัลเพิ่มแก่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดียาเสพติดใดซึ่งได้ท าการสอบสวน
ขยายผลจนสามารถจับได้ผู้ต้องหาซึ่งเป็นนายทุน ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือส่งออก หรือผู้ต้องหารายส าคัญตาม
หลักฐานของทางราชการ หรือยึดได้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ท่ีมีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่
หนึ่งร้อยกรัมข้ึนไป ท้ังนี ้ไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท 

หมวด ๕ 

หลักฐานการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล 

[13]ข้อ ๒๖ การขอรับเงินสินบนตามข้อ ๑๘ (๑) และ (๒) ให้ยื่นค าขอพร้อมกับค าขอรับเงินรางวัลตามแบบท่ี
ส านักงาน ป.ป.ส. ก าหนด พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้

(๑) ใบรับแจ้งความน าจับ เฉพาะกรณีขอรับเงินสินบน 

(๒) หนังสือของเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความตามข้อ ๑๒ แจ้งค าส่ังฟ้องหรือค าส่ังชะลอการฟ้องของพนักงาน
อัยการ หรือค าพิพากษาลงโทษของศาลช้ันต้น 

[14]ข้อ ๒๗ การขอรับเงินสินบนในกรณีอื่นนอกจากข้อ ๑๘ (๑) และ (๒) ให้ยื่นค าขอพร้อมกับค าขอรับเงิน
รางวัลตามแบบท่ีส านักงาน ป.ป.ส. ก าหนด พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี ้

(๑) ใบรับแจ้งความน าจับ เฉพาะกรณีขอรับเงินสินบน 

(๒) ส าเนาบันทึกการจับของเจ้าพนักงาน 

(๓) หนังสือมอบฉันทะให้ผู้ยื่นค าขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล (ถ้ามี) 

(๔) ส าเนาหลักฐานการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดของสถานตรวจพิสูจน์ 
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(๕) ส าเนาค าส่ังพนักงานอัยการ หรือส าเนาค าพิพากษาศาลช้ันต้น แล้วแต่กรณี 

(๖) รายงานแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

(๗) ข้อตกลงในการแบ่งเงินสินบนและหรือเงนิรางวัลคดียาเสพติด (ถ้ามี) 

(๘) ส าเนารายงานการตรวจพิสูจน์อุปกรณ์การผลิตของสถานตรวจพิสูจน์ 

(๙) ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบช่ังน้ าหนักยาเสพติดของกลาง (ถ้ามี) 

(๑๐) ส าเนารายงานผลการตรวจสอบช่ังน้ าหนักยาเสพติดของกลาง (ถ้ามี) 

กรณีท่ีไม่มีหนังสือมอบฉันทะตาม (๓) ให้หัวหน้าคณะผู้จับส่งหลักฐานแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับเงินรางวัล
ทุกคนและวิธีขอรับเงินมาด้วย 

กรณีการขอรับเงินสินบนเพิ่มตามข้อ ๒๒ หรือเงินรางวัลเพิ่มตามข้อ ๒๕/๑ ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมตามท่ี
คณะอนุกรรมการเห็นสมควร 

กรณีการขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลครึ่งแรกตามข้อ ๑๘ (๓) ให้ส่งหลักฐานตาม (๑) ถึง (๔) การขอรับเงิน
ครึ่งหลังให้ส่งหลักฐานตาม (๕) ด้วย 

ข้อ ๒๘ การขอรับเงินรางวัลตามข้อ ๒๕ ให้ส่งหลักฐานตามรายการต่อไปนี้ 

(๑) ค าขอรับเงินรางวัลของเจ้าพนักงาน 

(๒) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังให้ไปปฏิบัติการในการจับกุม 

(๓) ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง หรือมรณบัตร 
แล้วแต่กรณี 

[15]ข้อ ๒๘/๑ การขอรับเงินรางวัลตามข้อ ๒๕/๑ ให้ส่งหลักฐานตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) บันทึกการจับท่ีปรากฏเลขรับคดีอาญา 

(๒) รายงานประจ าวันการรับคดีของพนักงานสอบสวน 

(๓) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน (ถ้ามี) 

(๔) บันทึกการจับผู้ต้องหาหรือบันทึกยึดยาเสพติดของกลางท่ีได้จากการสอบสวนขยายผล 

[16]ข้อ ๒๙ การขอรับเงินสินบนและหรือเงินรางวลั ให้เจ้าพนักงานผู้ขอยื่นค าขอดังนี้ 
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(๑) ในส่วนกลาง ให้ยื่นต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ส าหรับข้าราชการต ารวจ ให้ยื่นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับผู้บังคับการขึ้นไป 

(๒) ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับข้าราชการต ารวจ ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้
บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด 

(๓) ข้าราชการทหารให้ยื่นต่อผู้บังคับการกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

เมื่อได้รับค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับค าขอส่งค าขอไปยังเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดหรือผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค แล้วแต่กรณี โดยด่วน ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกว่าสามสิบวันนับแต่วันรับค า
ขอ 

[17]ข้อ ๓๐ การยื่นค าขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล ให้ยื่นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีพนักงาน
อัยการมีค าส่ัง หรือศาลช้ันต้นมีค าพิพากษา แล้วแต่กรณี เว้นแต่การขอรับเงินสินบนหรือ เงินรางวัลครึ่งแรก
ตามข้อ ๑๘ (๓) ให้ยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันจับกุม 

การขอรับเงินช่วยเหลือเฉพาะตัวตามข้อ ๒๕ ใหย้ื่นภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีเจ้าพนักงาน
หรือเจ้าหน้าท่ีเสียชีวิตหรือได้รับอันตราย 

การขอรับเงินรางวัลเพิ่มตามข้อ ๒๕/๑ ให้ยื่นภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีพนักงานอัยการมี
ค าส่ัง 

ข้อ ๓๑ ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลถึงแก่กรรมหรือมีความจ าเป็นอื่นใด  
ไม่สามารถยื่นค าขอรับเงินรางวัลหรือเงินสินบนได้ ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
เป็นผู้ด าเนินการแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒ เอกสารการขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวลัตามระเบียบนี้ ให้ใช้ตามแบบท่ีส านักงาน ป.ป.ส. ก าหนด 

หมวด ๖ 

คณะอนุกรรมการ 

[18]ข้อ ๓๓ ให้ ป.ป.ส. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการและอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการภาค ตามท่ีเห็นสมควร 

คณะอนุกรรมการประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้แทน เป็น
ประธาน ผู้แทนส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องไม่เกินเจ็ดคน เป็นอนุกรรมการ และข้าราชการสังกัดส านักงาน ป.ป.ส. 
จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการภาคประกอบด้วย ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาคหรือผู้แทนเป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้องไม่เกินห้าคน เป็นอนุกรรมการ และข้าราชการสังกัดต ารวจภูธรภาคแต่ละภาค จ านวนสองคน เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ และเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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[19]ข้อ ๓๔ การประชุมของคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนของ
อนุกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานไม่มาหรือไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ ให้อนุกรรมการท่ีมาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึง่ให้มีเสียงหนึ่งถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

การประชุมของคณะอนุกรรมการภาค ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม 

[20]ข้อ ๓๕ ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี ้

(๑) ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจ่ายเงินสินบนและ เงินรางวัลคดียาเสพติด 

(๒) ก ากับ ควบคุมดูแลและติดตามการด าเนินการของคณะอนุกรรมการภาค 

(๓) พิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล 

(๔) พิจารณาวินิจฉัยกรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

(๖) วินิจฉัยช้ีขาดกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของผู้ขอรับเงินสินบนและ เงินรางวัล 

(๗) เรียกเจ้าพนักงานหรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารที่อยู่ในความครอบครอง 

(๘) ระงับหรือเรียกคืนการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล  

(๙) ปฏิบัติการอื่นตามท่ี ป.ป.ส. มอบหมาย 

ในกรณีมีเหตุสมควรเพื่อประโยชน์แก่ราชการ คณะอนุกรรมการอาจมอบอ านาจหน้าท่ีตาม (๓) ถึง (๘) ให้
ประธานอนุกรรมการกระท าการแทนได้ และเมื่อประธานอนุกรรมการได้กระท าการแทนดังกล่าวแล้ว ให้
รายงานคณะอนุกรรมการทราบในโอกาสแรกของการประชุมคณะอนุกรรมการ 

ในกรณีท่ีได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการภาค ให้คณะอนุกรรมการภาคมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาจ่ายเงินสินบน
ตามข้อ ๑๘ เงินรางวัลตามข้อ ๑๙ เงินสินบนเพิ่มตามข้อ ๒๑ และเงินรางวัลเพิ่มตามข้อ ๒๔ ในพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบดังนี้ 

(ก) คดีท่ียาเสพติดของกลางเป็นแอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์ของแอมเฟตามีนชนิดเม็ด ไม่เกินหนึง่หมืน่เม็ด หรือ
มีน้ าหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งพันกรัม 
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(ข) คดีท่ีมียาเสพติดของกลางตามชนิดและปริมาณยาเสพติดท่ี ป.ป.ส. ก าหนด 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง (๖) ถึง (๙) มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการภาคโดยอนุโลม 

มติคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการภาคท่ีวินิจฉัยให้ถือเป็นท่ีสุด 

[21]ข้อ ๓๕/๑ การระงับหรือเรียกคืนการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามข้อ ๓๕(๘) ถ้าได้จ่ายเงินสินบนและ
เงินรางวัลไปแล้ว ให้ผู้รับส่งคืนเงินท่ีได้รับไปให้ส านักงาน ป.ป.ส. หรือต ารวจภูธรภาคภายในหกสิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับแจ้งมติ และหากผู้รับไม่ส่งคืนเงินสินบนหรือเงินรางวัลภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ส านักงาน 
ป.ป.ส. พิจารณาด าเนินการทางกฎหมายกับผู้รับนั้นโดยเร็ว 

ในกรณีเหตุแห่งการระงับหรือเรียกคืนตามวรรคหนึ่ง เกิดจากผู้ยื่นค าขอหรือผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องได้ท าการปลอม
หรือท าเอกสารอันเป็นเท็จ ให้คณะอนุกรรมการเสนอ ป.ป.ส. เพื่อพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๑๓(๑๐) 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

บทเฉพาะกาล 

[22]ข้อ ๓๖ การขอและการจ่ายเงินสินบนและหรือเงินรางวัล ส าหรับคดียาเสพติดท่ีเกิดขึ้นก่อนวันท่ีใช้
ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน 
เงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยอนุโลม 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(ลงช่ือ) นายชวน หลีกภัย 

(นายชวน หลีกภัย) 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ระเบียบ (ฉบับท่ี ๔) ข้อ ๑๘ ก าหนดไว้ว่า “บรรดาสิทธิในการขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล และ
การขอรับเงินสินบนหรือ เงินรางวัล รวมท้ังการด าเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัล ท่ี
มีอยู่ก่อนหรือ อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อนวนัท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศท่ีใช้
อยูใ่นขณะนั้นจนกว่าจะเสร็จส้ิน”  
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[1] (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม๑๑๑ ตอนพิเศษ ๓๓ ง ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๓๗) 

[2] ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี 

[3] ก าหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับท่ี 
๓) พศ.๒๕๔๖  
มีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ 

[4]ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี  

[5] ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี 

[6] ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี 

[7]ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี  

[8] ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔) พศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี 

[9] ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นีแ้ทน มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖. 

[10] ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔) พศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี 

[11] ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔) พศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี 
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[12] ก าหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับท่ี 
๓) พศ.๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ 

[13] ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔) พศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี 

[14] ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔) พศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี 

[15]ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔) พศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี  

[16] ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔) พศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี 

[17] ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔) พศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี 

[18]ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔) พศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี  

[19]ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ.๒๕๔๖ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖.  

[20] ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี 

[21] ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔) พศ. ๒๕๔๙ และใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทนมีผลบังคับใช้ต่ังแต่วันท่ี 

[22] ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงนิรางวัล (ฉบับท่ี ๓) พศ.๒๕๔๖ ข้อ๑๐ ก าหนดไว้
ว่า “การขอและการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลส าหรับคดียาเสพติดท่ีมีการจับผู้ต้อหาหรือยึดยาเสพติดเป็นของ
กลางท่ีกระท าก่อนวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมก่อนการแก้ไขโดยระเบียบนี้.  
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

เรื่อง ก าหนดแบบเอกสารการขอรับเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด  
__________________________ 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓๒ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจ่ายเงินสินบนและเงนิรางวัลคดี
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙ เลขาธิการ ป.ป.ส. จึงก าหนดแบบเอกสารเพื่อใช้
ในการขอรับเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติดดังต่อไปนี้  
๑. ป.ป.ส. ๖-๒๑ แบบรับแจ้งความน าจับคดียาเสพติด เพื่อใช้ในการรับแจ้งความน าจับคดียาเสพติด ตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๖(๑) และข้อ ๒๗(๑)  
๒. ป.ป.ส. ๖-๒๒ แบบขอรับเงินสินบนและมอบฉันทะรับเงินสินบนคดียาเสพติด เพื่อใช้ในการขอรับเงินสินบน
คดียาเสพติดตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗(๓) 
๓. ป.ป.ส. ๖-๒๓ แบบขอรับเงินรางวัลคดียาเสพติด เพื่อใช้ในการขอรับเงินรางวัลคดียาเสพติด ตามระเบียบฯ 
ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗  
๔. ป.ป.ส. ๖-๒๓ ก แบบขอรับเงินรางวัลเพิ่มพนักงานสอบสวน เพื่อใช้ในการขอรับเงินรางวัลคดียาเสพติดตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๕/๑ และข้อ ๒๘/๑  
๕. ป.ป.ส. ๖-๒๓ ข แบบขอรับเงินช่วยเหลือเฉพาะตัว เพื่อใช้ในการขอรับเงินช่วยเหลือ เฉพาะตัวตามระเบียบ
ฯ ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๘  
๖. ป.ป.ส. ๖-๒๔ แบบแจ้งค าส่ังฟ้องของพนักงานอัยการหรือแจ้งผลคดีตามค าพิพากษา เพื่อใช้ในการแจ้ง
ค าส่ังของพนักงานอัยการหรือผลคดีตามค าพิพากษา ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๖(๒)  
๗.ป.ป.ส. ๖-๒๕ แบบค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบช่ังน้ าหนักยาเสพติด 
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ของกลาง ใช้ในการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบช่ังน้ าหนักยาเสพติดของกลางตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓  
๘. ป.ป.ส. ๖-๒๖ แบบรายงานผลการตรวจสอบช่ังน้ าหนักยาเสพติดของกลางเพื่อใช้ในการรายงานผลการ
ตรวจสอบช่ังน้ าหนักยาเสพติดของกลางตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓  
๙. ป.ป.ส. ๖-๒๗ แบบหนังสือมอบฉันทะรับเงินรางวัลคดียาเสพติด เพื่อใช้ในการมอบฉันทะรับเงินรางวัลคดี
ยาเสพติด ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗(๓)  
๑๐. ป.ป.ส. ๖-๒๘ หนังสือแจ้งรายละเอียดและค ารับรองเกี่ยวกับผู้รับเงินรางวัล เพื่อใช้ในการรับเงินรางวัลคดี
ยาเสพติดตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗ วรรค ๒  

/ให้ผู้แจ้งความน าจับ............  

ให้ผู้แจ้งความน าจับและเจ้าพนักงานผู้จับกุมท่ีประสงค์จะขอรับเงินสินบนเงินรางวัล ปฏิบัติตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้ ต้ังแต่วันท่ีจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่าย 
เงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บังคับ ท้ังนี้ ให้
แบบเอกสารการขอรับเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติดตามประกาศฉบับลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ยังคง
ใช้ต่อไปได้จนครบก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันท่ีลงในประกาศฉบับนี้  

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

นายกิตติ ล้ิมชัยกิจ 
(นายกิตติ ล้ิมชัยกิจ) 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

ประกาศกระทรวงยุติธรรม 

เรื่อง ก าหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๙ 

______________________ 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการก าหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติดให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้

๑. ให้ยกเลิก 
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๑.๑ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัล คดียาเสพติด ลงวันท่ี ๙ 
ตุลาคม ๒๕๓๗  

๑.๒ ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ก าหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๒. ให้ก าหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด ดังนี ้
๒.๑ เฮโรอีน      กรัมละ ๒๐ บาท 
๒.๒ ฝ่ิน (มอร์ฟีน)     กรัมละ ๘ บาท 
๒.๓ กัญชา      กรัมละ ๐.๑๐ บาท 
๒.๔ ยางกัญชา กัญชาน้ า    กรัมละ ๒๐ บาท 
๒.๕ โคคาอีน     กรัมละ ๒๐ บาท 
๒.๖ คีตามีน อีเฟดรีน     กรัมละ ๑๐ บาท 
๒.๗ อะซิติคแอนไฮไดรด ์อะซิติลคลอไรด์  กิโลกรัมละ ๑๐ บาท 
๒.๘ อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม    กิโลกรัมละ ๓ บาท 
๒.๙ แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์ของแอมเฟตามีน  
๒.๙.๑ ชนิดผง (สารบริสุทธิ์)    กรัมละ ๑๐๐ บาท 
๒.๙.๒ ชนิดเม็ด 
(๑) ในคดีท่ีไม่เกิน ๑๐ เม็ด ไม่เกิน ๒๐๐ บาท 
(๒) ในคดีต้ังแต่ ๑๑ ถึง ๕๐๐ เม็ด ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
ส่วนท่ีเกิน ๕๐๐ เม็ด และมีปริมาณสารบริสุทธิ์ของแอมเฟตามีน 
หรืออนุพันธ์ของแอมเฟตามีนในของกลางท้ังหมด ให้จ่ายรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในอัตราดังนี้ 
ก. ปริมาณสารบริสุทธิ์น้อยกว่า ๑๐%     เม็ดละ ๑ บาท 
ข. ปริมาณสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ ๑๐% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐%  เม็ดละ ๒ บาท 
ค. ปริมาณสารบริสุทธิ์เกิน ๒๐% ขึ้นไป   เม็ดละ ๓ บาท 

๒.๑๐ ยาเสพติดอื่น (ยกเว้นพืชกระท่อม กาเฟอีน 
กาเฟอีนไฮเดรต และกาเฟอีนซิเครต)    กรัมละ ๓ บาท 

๓. อัตราการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดตามประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณี บรรดาสิทธิการขอรับ
เงินสินบนหรือเงินรางวัลท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่วันท่ีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงิน
รางวัลคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บังคับเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

พลต ารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ 

(ชิดชัย วรรณสถิตย์) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 



 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับยาเสพติด  

พ.ศ. ๒๕๔๒  
 

 

โดยท่ีปรากฏว่า ในปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีของรัฐไปมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มข้ึน  
อันเป็นมูลเหตุส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องก าหนดมาตรการวางแนวทางการปฏิบัติตนขั้นต้นของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยมิให้เข้าไป
ช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือหรือคบค้าสมาคมกับบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันจะเป็น
วิธีการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑(๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(๑)  
ข้อ ๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้  
ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้ 
 
“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติด  
“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
“เกี่ยวข้องกับยาเสพติด” หมายความว่า พฤติการณ์ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลหรือข่าวสารหรือพยานหลักฐานใดๆ 
แล้วมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตน าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดอันเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดอันเป็นความผิด ตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและ  



 
(๑) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๘ ง ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๔๒ มี
ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒  
เป็นต้นไป 

ประสาท  
“ป.ป.ส.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูลหรือข่าวสารการกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดประจ ากรุงเทพมหานครหรือประจ าภาคต่างๆ แล้วแต่กรณี  
“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องท่ี พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่ของรัฐด้วย  

หมวด ๑  
การป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับยาเสพติด  

ข้อ ๕ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐรณรงค์ให้ข่าวสารเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด  
การด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตลอดถึงโทษอาญาในความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ท้ังนี้ เพื่อเป็นการป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
ข้อ ๖ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ป.ป.ส. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ ป.ป.ส. ด าเนินการจัดให้มีระบบ
การข่าวและศูนย์รับแจ้งข่าวเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ ป.ป.ส.  
ข้อ ๗ เพื่อเป็นการป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ส านักงาน ป.ป.ส. มีหน้าท่ี ดังนี ้ 
(๑) ขอความร่วมมือจากส่ือมวลชนในการเสนอข่าวสารที่เป็นการชมเชยเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีหน้าท่ีในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ผลงานดีเด่น  
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่ือมวลชนหรือประชาชนสอดส่องหรือแจ้งการกระท าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
(๓) จัดให้มีสถานท่ีหรือศูนย์รับแจ้งข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่าง
เพียงพอ  
(๔) ช่วยเหลือและสนับสนุนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ของรัฐในการด าเนินการตามข้อ ๕ และ
ข้อ ๖  



หมวด ๒  
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลหรือ  

ข่าวสารการกระท าที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูลหรือข่าวสารการกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประจ า
กรุงเทพมหานครคณะหนึ่ง และคณะกรรมการประจ าภาคอันได้แก่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคใต้ ภาคละหนึ่งคณะ  
ให้นายกรัฐมนตรี โดยค าแนะน าของ ป.ป.ส. ประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของแต่ละ
คณะกรรมการ  
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการประจ ากรุงเทพมหานครประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองบัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนกรมพระธรรมนูญ 
ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจนครบาล ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด และผู้แทนส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามความเหมาะสมของกรุงเทพมหานครซึ่งนายกรัฐมนตรปีระกาศ
ก าหนดโดยค าแนะน าของ ป.ป.ส. จ านวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการกองปราบปรามยา
เสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการประจ าภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ แต่ละคณะประกอบด้วย  
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทน
กองทัพเรือ ผู้แทนกองทัพอากาศ ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนต ารวจภูธรภาค 
และผู้แทนส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามความเหมาะสมของแต่ละภาคซึ่ง
นายกรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ ป.ป.ส. จ านวนไม่เกินสามคนในแต่ละคณะกรรมการ เป็น
กรรมการ และให้ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจ าภาค ส านักงาน ป.ป.ส. เป็น
กรรมการและเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองประชุมกันเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  
ข้อ ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึง่จึงจะเป็นองค์ประชุม  
การลงมติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด  
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
(๑) พิจารณากรณีท่ีมีการกล่าวหาร้องเรียนหรือข้อมูลหรือข่าวสารท่ีได้รับจากแหล่งข่าวเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้น
การกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังแสวงหาข้อมูลหรือข่าวสารในเรื่องดังกล่าว
เพิ่มเติม  
(๒) ติดตามการด าเนินการของผู้บังคับบัญชาต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อ รายงานไปยัง
เลขาธิการ ป.ป.ส.  
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร  

หมวด ๓  
การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  



(๒)ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใด  
(๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับ  
ยาเสพติดเฉพาะในการกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น  
(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานท่ี หรือวัตถุใดๆ เพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเฉพาะในการกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดนั้น  
(๓) รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใดจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด  
(๔) คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด  
(๕) เป็นผู้ประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยโดยใช้หลักทรัพย์หรือสถานะ การเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐในช้ันพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข้อหาผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมี
ไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติด หรือในข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือ
ประเภท ๒ เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท  
ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นตาม (๓) 
หรือ (๔) อันเป็นการกระท าตามหน้าท่ีในกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา หรือเป็นการกระท าของ เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐนั้นตาม (๕) ท้ังนี้กับบุคคลซึ่งเป็นสามีหรือภริยา บุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใดๆ ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
นั้น 
ข้อ ๑๓ เมื่อมีการกล่าวหาร้องเรียนหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ใด
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยในเบ้ืองต้นก่อนว่าเรื่องท่ีกล่าวหาร้องเรียนหรือ
พฤติการณ์นั้นมีมูลเพียงพอท่ีจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐด าเนินการตามข้อ ๑๕ ได้หรือไม่ 
 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยในเบ้ืองต้นแล้วว่าเรื่องท่ีกล่าวหาร้องเรียนหรือพฤติการณ์นั้นมีมูลเพียงพอ ก็ให้
แจ้งไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. 
ภายในสิบวันนับแต่วันท่ีได้วินิจฉัยนั้นเพื่อให้เลขาธิการ ป.ป.ส. แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
เกี่ยวข้องทราบภายในสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
ข้อ ๑๔ ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในทุกระดับสอดส่องดูแลหรือป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
ข้อ ๑๕ เมื่อมีการกล่าวหาร้องเรียนหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือ
เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ ๑๓ ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีทันที  
 
ในกรณีท่ีมีการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นก่อนการด าเนินการทางวินัย เพื่อพิจารณาว่ากรณีมีมูลควร
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ ให้ผู้สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นนั้นขอข้อมูลหรือ
ข่าวสารหรือพยานหลักฐานใดๆ จากคณะกรรมการนั้นด้วย 

 
(๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เกี่ยวข้อง



กับยาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๘๘ ง ลง
วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ 

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาเบ้ืองต้นแล้วมีค าส่ังให้ยุติเรื่องหรือส่ังให้ด าเนินการทางวินัย ให้
ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้คณะกรรมการนั้นทราบภายในสิบวันนับแต่วันท่ีมีค าส่ัง เพื่อให้คณะกรรมการรายงาน
ต่อไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส.  
ข้อ ๑๖ ในกรณีท่ีมีการด าเนินการทางวินัย เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับแจ้งผลการสอบสวนทางวินัยจาก
คณะกรรมการสอบสวนแล้ว ต้องพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไปโดยเร็ว  
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะลงโทษหรือไม่ก็ตามต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ภายในสิบวันนับแต่วันท่ีมีค าส่ังให้คณะกรรมการรายงานต่อไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส.  
ข้อ ๑๗ ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ด าเนินการตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระท าผิด
วินัย  
ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ีมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าท่ีของรัฐว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผู้บังคับบัญชา
เห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะ
ส่ังลงโทษทางวินัยได้ ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาใช้มาตรการทางบริหารด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นได้ 
อันได้แก ่ 
(๑) มีค าส่ังย้ายเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นออกนอกเขตพื้นท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นมีหน้าท่ีปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงาน โดยอาจมีค าส่ังให้รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาท่ีก าหนดด้วยก็ได้  
หรือ  
(๒) น าพฤติการณ์นั้นมาประกอบการพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน ยศ หรือระดับ 
รวมตลอดถึงการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี และการจ่ายเงินโบนัสหรือเงินอื่นใดท่ีมีลักษณะเดียวกัน
แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้น  

หมวด ๔  
การรายงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ที่กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  

(๓)ข้อ ๑๙ เมื่อมีการจับกุมเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้พนักงาน
สอบสวนแจ้งไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. ภายในสามวันนับแต่วันจับกุมตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๔๑ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
เมื่อเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สรุปข้อเท็จจริงและแจ้งต่อ ป.ป.ส. และแจ้ง  
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นโดยเร็วเพื่อพิจารณาด าเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีใช้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีถูกจับกุมนั้น  
ข้อ ๒๐ เมื่อมีการจับกุมบุคคลดังต่อไปนี้  
(๑) เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข้อหาผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติด  
(๒) เจ้าหน้าท่ีของรัฐครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  
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(๓) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ 

(๓) เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็นเจ้าพนักงานซึ่งต้องหาวา่กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดดังกล่าวนั้นเกี่ยวเนื่องกับการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข้อหาตาม (๑) หรือเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดตาม (๒)  
ให้เจ้าพนักงานผู้จับแจ้งไปยังกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดภายใน ๔๘ ช่ัวโมง นับแต่เวลาจับกุม 
หากผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดพิจารณาเห็นว่าควรด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ให้แจ้งพนักงานสอบสวนส่งส านวนการสอบสวนพร้อมตัว
ผู้ต้องหาและของกลาง (ถ้ามี) ไปยังกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อด าเนินคดี  
ในกรณีท่ีผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดเห็นว่าเป็นคดีส าคัญหรืออาจเกี่ยวพันกับการด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จะส่งนายต ารวจต้ังแต่
ต าแหน่งสารวัตรขึ้นไปไปตรวจสอบและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการสอบสวนคดีนั้นก็ได้  
ในกรณีตามวรรคสาม หากผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดจะให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการ
สอบสวน ด าเนินคดีดังกล่าวฝ่ายเดียวหรือร่วมสอบสวนด้วยก็ให้เสนอส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาส่ังการ  
ข้อ ๒๑ เมื่อปรากฏผลการสอบสวนตามข้อ ๒๐ ว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าความผิดให้ผู้บัญชาการต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติดแจ้งผลการสอบสวนไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อจะได้สรุปข้อเท็จจริงและรายงานต่อ 
ป.ป.ส. และแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นต่อไป 
ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ด าเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีใช้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีกระท าความผิดนั้น  
(๔)ข้อ ๒๒ เมื่อปรากฏผลการสอบสวนตามข้อ ๒๐ ว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐมิได้กระท าความผิดและพนักงาน
อัยการมีค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ให้พนักงานอัยการแจ้งไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. ตาม แบบ ป.ป.ส. ๖-๔๕ ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อท่ีจะ
รายงานต่อ ป.ป.ส. และแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้น เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 
ข้อ ๒๓ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐตกเป็นผู้ต้องหาตามข้อ ๒๐ และได้ยื่นค าร้องขอให้ปล่อยช่ัวคราวต่อ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ หรือเมื่อผู้ต้องหานั้นต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล
และได้ยื่นค าร้องขอให้ปล่อยช่ัวคราวต่อศาล ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการพิจารณาค าร้องดังกล่าว
ด้วยความรอบคอบ โดยค านึงถึงสิทธิของ ผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอาศัย
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากเห็นว่าไม่ควรให้ปล่อยช่ัวคราว 
ก็ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการพิจารณาส่ังไม่อนุญาตหรือคัดค้านค าร้องขอปล่อยช่ัวคราวต่อศาล 
แล้วแต่กรณี โดยให้แสดงเหตุผลและความจ าเป็นท่ีไม่สมควรให้ปล่อยช่ัวคราวไว้ด้วย  
ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐตกเป็นจ าเลยตามข้อ ๒๐ และได้ยื่นค าร้องขอให้ปล่อยช่ัวคราวในชั้นพิจารณาคดีของ
ศาล ให้พนักงานอัยการพิจารณาคัดค้านค าร้องขอปล่อยช่ัวคราวนั้นตามควรแก่กรณี  
ข้อ ๒๔ ในกรณีท่ีกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งหรือทราบว่ามีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดนอกราชอาณาจักร ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยเร็วเพื่อให้
เลขาธิการ ป.ป.ส. สรุปข้อเท็จจริงและรายงานต่อ ป.ป.ส. และแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้น  
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(๔) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ 

ให้ส านักงาน ป.ป.ส. ติดตามผลการด าเนินคดีตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคดีถึงท่ีสุดเป็นประการใดให้รายงาน 
ป.ป.ส. และแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นและส านักงานต ารวจแห่งชาติเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีต่อไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒  

(ลงช่ือ) ชวน หลีกภัย  
(นายชวน หลีกภัย)  

นายกรัฐมนตรี  

 
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ว่าด้วยการใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด  

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

 
 

โดยท่ีสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการมี
และใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและเส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกนัสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้เกิด
ความทันสมัยชัดเจนและสอดคล้องต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
เลขาธิการ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ว่าด้วยการใช้
เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๔๙” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้ 
“เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด” หมายความว่า เครื่องมือ ชุด หรืออุปกรณ์ป้องกันทาง
ร่างกาย หรือชีวิตบุคคล จากการประทุษร้ายโดยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและส่ิง



เทียมอาวุธปืน ของส านักงาน ท้ังนี้ ตามประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ก าหนดชนิดยุทธภัณฑ์ท่ีต้องขอ
อนุญาต 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ส านักปราบปรามยา
เสพติด ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคและส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร  
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักปราบปรามยาเสพติด ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาคและผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตให้ใช้เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือ
ป้องกันสะเก็ดระเบิด 
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนเส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด 
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการ รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ค าส่ังหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้  

 
 

หมวด ๑  
บททั่วไป 

 
ข้อ ๖ เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเกด็ระเบิด ให้น าไปใช้เฉพาะเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เท่านั้น  
ข้อ ๗ ให้ส านักงานจัดสถานท่ีส าหรับเก็บรักษาเส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกนัสะเก็ดระเบิด ท่ีมีความ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 

 
หมวด ๒  
ผู้อนุญาต  

 
ข้อ ๘ ผู้อนุญาต มีอ านาจในการอนุญาตให้ใช้เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดแต่เฉพาะ
ข้าราชการในสังกัด เว้นแต่กรณีจ าเป็นให้มีอ านาจอนุญาตให้ข้าราชการต่างสังกัดได้ และมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี ้ 
(๑) จัดระบบการควบคุมและเก็บรักษา  
(๒) ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
(๓) ตรวจสอบสภาพ ตรวจนับจ านวน และรายงานการใช้เสนอต่อเลขาธิการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
หรือตามท่ีเลขาธิการมีค าส่ัง  
(๔) รายงานเลขาธิการทันทีเมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตเสียชีวิต  
(๕) รวบรวมรายงานสภาพและการใช้ตามข้อ ๑๓ (๒) เพื่อรายงานต่อเลขาธิการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  



(๖) รับการส่งคืนเมื่อผู้รับอนุญาตเสร็จส้ินภารกิจหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตตามข้อ ๑๓ (๓) หรือกรณีผู้รับ
อนุญาตเสียชีวิตตามข้อ ๑๘ (๒)  
(๗) ติดตามการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ ๑๓ (๔) และรายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อเลขาธิการ  
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีเลขาธิการเห็นสมควรและมอบหมาย  
การรายงานตาม (๓) (๕) ให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด  
ข้อ ๙ การอนุญาตให้ใช้เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดตามข้อ ๘ วรรคหนึ่งตามค าขอของ
ข้าราชการตามข้อ ๑๑ ให้ผู้อนุญาตอนุญาตให้ใช้เป็นครั้งคราวโดยท าหลักฐานไว้เป็นหนังสือตามแบบท่ี
เลขาธิการก าหนด  
ข้อ ๑๐ เมื่อผู้อนุญาตเห็นสมควรหรือตามรายงานความเห็นของนายทะเบียนตามข้อ ๑๕ (๑) ผู้อนุญาตอาจ
เพิกถอนการอนุญาตให้ใช้เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดตามข้อ ๙ ก็ได้  

 
หมวด ๓  

ผู้รับอนุญาต  

 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการท่ีจะขออนุญาตใช้เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกนัสะเก็ดระเบิด ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี ้ 
(๑) ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔  
(๒) ไม่เคยมีพฤติการณ์เส่ือมเสียเกี่ยวกับการใช้เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกนัสะเก็ดระเบิด  
ข้อ ๑๒ ข้าราชการผู้ใดท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ และมีความจ าเป็นต้องใช้เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือ
ป้องกันสะเก็ดระเบิด ให้ยื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนดต่อผู้อนุญาต เพื่อขอรับเส้ือเกราะป้องกันกระสุน หรือ
ป้องกันสะเก็ดระเบิดไปใช้ในราชการ  
ค าขอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด  
ข้อ ๑๓ ผู้รับอนุญาตมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับเส้ือเกราะป้องกันกระสุนและป้องกนัสะเก็ดระเบิด ดังนี ้ 
(๑) ดูแลรักษาให้ดีท่ีสุด เสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง  
(๒) รายงานเป็นหนงัสือต่อผู้อนุญาตในทันทีท่ีเกิดการช ารุด สูญหาย บุบสลาย หรือถูกท าลาย  
(๓) น าส่งคืนเมื่อเสร็จส้ินภารกิจหรือเมื่อถูกเพิกถอนการอนุญาต  
(๔) ชดใช้ความเสียหายอย่างใดๆ ท่ีเกิดขึ้น เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการใช้
ตามปกติ  
(๕) รายงานผู้อนุญาตโดยเร็วในกรณีท่ีเส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกนัสะเก็ดระเบิดถูกยึดโดยเจ้า
พนักงานตามกฎหมาย 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีผู้อนุญาตเห็นสมควร  
การรายงานตาม (๒) และการส่งคืนตาม (๓) ให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด  
ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตท าการทดสอบเส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด โดยไม่มีเหตุ
อันควร  



หมวด ๔  
นายทะเบียน  

 
ข้อ ๑๕ ให้มีนายทะเบียนเส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด ซึ่งเลขาธิการแต่งต้ังจาก
ข้าราชการระดับ ๗ หรือเทียบเท่าขึ้นไปหนึ่งคน โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับเส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือ
ป้องกันสะเก็ดระเบิด ดังนี ้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อผู้อนุญาต เพื่อเพิกถอนการอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 
๑๓ และข้อ ๑๔  
(๒) รวบรวมรายงานสภาพและการใช้เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกนัสะเก็ดระเบิดและรายงานต่อ
เลขาธิการภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  
(๓)รวบรวมความต้องการในการใช้เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดของส านักงานท่ัวประเทศ
และพิจารณาเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อด าเนินการจัดซื้อเส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกนัสะเก็ด
ระเบิดมาใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็น  
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีเลขาธิการเห็นสมควรและมอบหมาย 

 
หมวด ๕  

การเพิกถอนการอนุญาต  

 
ข้อ ๑๖ เมื่อผู้รับอนุญาตเสียชีวิต ให้การอนุญาตเป็นอันส้ินผล 
ข้อ ๑๗ ผู้รับอนุญาต อาจถูกเพิกถอนการอนุญาตได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
(๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑  
(๒) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ค าส่ังหรือประกาศของเลขาธิการตามข้อ ๕  
(๓) ถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการใช้เส้ือเกราะป้องกันกระสุน หรือป้องกันสะเก็ดระเบิด  
(๔) เมื่อผู้อนุญาต เห็นสมควรเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกนัสะเก็ดระเบิดตาม
ข้อ ๑๐ 

 
หมวด ๖  

การส่งคืน การชดใช้ค่าเสียหายและการจ าหน่าย 

 
ข้อ ๑๘ การส่งคืนเส้ือเกราะป้องกันกระสุน หรือป้องกันสะเก็ดระเบิด ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) การส่งคืนเมื่อเสร็จส้ินภารกิจหรือเมื่อถูกเพิกถอนการอนุญาตตามข้อ ๑๓ (๓) ให้ส่งคืนทันที แต่ท้ังนี้ต้องไม่
เกิน ๕ วัน นับแต่วันเสร็จภารกิจ หรือมีค าส่ังเพิกถอน  
(๒) ผู้รับอนุญาตเสียชีวิต ให้ส่งคืนภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันท่ีผู้รับอนุญาตเสียชีวิต 
ข้อ ๑๙ ในกรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิตตามข้อ ๑๘ (๒) ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าท่ีน าส่งคืนซึ่งเส้ือเกราะป้องกัน



กระสุน หรือป้องกันสะเก็ดระเบิดแทนผู้รับอนุญาตต่อ ผู้อนุญาต  
(๑) ผู้บังคับบัญชาของผู้รับอนุญาต  
(๒) สามีหรือภรรยาของผู้รับอนุญาต  
(๓) ผู้บุพการีของผู้รับอนุญาต  
(๔) ผู้สืบสันดานของผู้รับอนุญาต  
(๕) ผู้จัดการมรดกของผู้รับอนุญาต  
(๖) ผู้ท่ีครอบครอง  
หากปรากฏว่าเส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกนัสะเก็ดระเบิด ตามวรรคหนึ่งสูญหาย ไม่สามารถน าส่งคืนได้ 
ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้รับอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยทันที  
ข้อ ๒๐ ในการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ ๑๓ (๔) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีและระเบียบกระทรวงการคลัง  
ข้อ ๒๑ กรณีเส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกนัสะเก็ดระเบิดหมดอายุการใช้งาน หรือเส่ือมสภาพ หรือ
ช ารุดจนไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  

 
หมวด ๗  

บทเฉพาะกาล  

 
ข้อ ๒๒ ผู้รับอนุญาตให้ใช้และใช้เส้ือเกราะป้องกันกระสุน หรือป้องกนัสะเก็ดระเบิด ตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด วา่ด้วยการมีและการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและเส้ือ
เกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกนัสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๔๕ อยู่ก่อนวนัท่ีระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ และยังมิได้
ส่งคืนหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ 
ท้ังนี้ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการมีและการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและเส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือ
ป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปพลางก่อน เว้นแต่ได้ส่งคืนหรือถูกเพิกถอนการอนญุาต หรือเป็นผู้รับ
อนุญาตตามระเบียบนี้  
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙  

พลต ารวจโท กฤษณะ ผลอนันต์  
(กฤษณะ ผลอนันต์ )  

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 



 

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ว่าด้วยเข็มเคร่ืองหมายวิทยฐานะนักบริหารงานป้องกัน  

และปราบปรามยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๔๖  

 
 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้มีวิทยฐานะนักบรหิารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อเป็นการแสดง
วิทยฐานะและเชิดชูเกียรติคุณแก่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีอุปการะคุณยิ่งแก่งานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ และ มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมีพระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 
๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูธแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยเข็ม
เครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๖” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ให้มีเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของส านักงาน ป.ป.ส. 
ดังนี ้ 
(๑) เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับสูง ส าหรับผู้ซึ่งส าเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับสูง เรียกโดยย่อว่า “นบส.” ท าด้วย
โลหะสีทอง โค้งเป็นรูปทรงโล่สูง หัวท้ายทรงปีกกา ขนาดกว้างด้านล่าง ๓ เซนติเมตร ความสูง ๖ เซนติเมตร 
พื้นเป็นสีทองกัดทราย ด้านบนเป็นรัศมีสีทองปั้มนูน ตรงกลางเป็นตราสัญญลักษณ์ของส านักงาน ป.ป.ส. ปั้ม
นูน ใต้ตราสัญลักษณ์ส านักงาน ป.ป.ส. เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ปั้มนูน ส่วนล่างมีอักษรค าว่า “นักบริหารระดับสูง” 
อยู่บนรูปทรงริบบ้ินปั้มนูน  
(๒) เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกลางส าหรับผู้ซึ่งส าเร็จ
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกลาง เรียกโดยย่อว่า “นบก.” ท า
ด้วยโลหะสีเงิน โค้งเป็นรูปทรงโล่สูง หัวท้ายทรงปีกกา ขนาดกว้างด้านล่าง ๓ เซนติเมตร ความสูง ๖ 
เซนติเมตร พื้นเป็นสีเงินกัดทราย ด้านบนเป็นรัศมีสีเงินปั๊มนูน ตรงกลางเป็นตราสัญลักษณ์ของส านักงาน 
ป.ป.ส. ปั๊มนูน ใต้ตราสัญลักษณ์ส านักงาน ป.ป.ส. เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ปั๊มนูน ส่วนล่างมีอักษรค าว่า “นัก



บริหารระดับกลาง” อยู่บนรูปทรงริบบ้ินปั๊มนูน  
(๓) เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับต้นส าหรับผู้ซึ่งส าเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต้น เรียกโดยย่อว่า “นบต.” ท าด้วย
โลหะสีทองแดง โค้งเป็นรูปทรงโล่สูง หัวท้ายทรงปีกกา ขนาดกว้างด้านล่าง ๓ เซนติเมตร ความสูง ๖ 
เซนติเมตร พื้นเป็นสีทองแดงกัดทราย ด้านบนเป็นรัศมีสีทองแดงปั๊มนูน ตรงกลางเป็นตราสัญลักษณ์ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. ปั๊มนูน ใต้ตราสัญลักษณ์ส านักงาน ป.ป.ส. เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ปั๊มนูน ส่วนล่างมีอักษรค าว่า 
“นักบริหารระดับต้น” อยู่บนรูปทรงริบบ้ินปั๊มนูน  
(๔) เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหาร ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณยิ่งทางการบริหารงานป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า “นบ.” ท าด้วยโลหะสีทอง โค้งเป็นรูป ทรงโล่สูงหัวท้ายทรงปีกกา 
ขนาดกว้างด้านล่าง ๓ เซนติเมตร ความสูง ๖ เซนติเมตร พื้นเป็นสีทองกัดทราย ด้านบนเป็นรัศมีมีสีทองปั๊ม
นูน ตรงกางเป็นตราสัญลักษณ์ของส านักงาน ป.ป.ส. ปั๊มนูน ใต้ตราสัญลักษณ์ส านักงาน ป.ป.ส. เป็นรูปช่อ
ชัยพฤกษ์ปั๊มนูน ส่วนล่างมีอักษรค าว่า “นักบริหาร” อยู่บนรูปทรงริบบ้ินปั๊มนนู  
ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนกับริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามข้อ ๓ 
ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง ระดับกลาง หรือ
ระดับต้น แล้วแต่กรณี  
(๒) กรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิทางการบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้มีอุปการะคุณยิ่งซึ่งช่วยเหลือ
กิจการงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท้ังนี้ ตามท่ีเลขาธิการเห็นสมควร  
ข้อ ๕ ให้ประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะเวลาแต่งเครื่องแบบข้าราชการ และให้ประดับกึ่งกลางกระเป๋าเส้ือ
ด้านขวาของเครื่องแบบข้าราชการ  
ข้อ ๖ การให้เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะตามข้อ ๓ แก่บุคคลตามข้อ ๔ (๑) ต้องให้พร้อมกับวุฒิบัตร เมื่อบุคคล
นั้นส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วแต่กรณี  
การให้เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะตามข้อ ๓ แก่บุคคลนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบของเลขาธิการ และต้องมีวุฒิบัตรก ากับเข็มเครื่องหมาย แล้วแต่กรณี  
ข้อ ๗ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามข้อ ๔ (๑) ก่อนวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทย
ฐานะตามระเบียบนี้ได้ด้วย ท้ังนี้ ให้ส านักงาน ป.ป.ส. ด าเนินการมอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมนั้น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว  
ข้อ ๘ ให้ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รักษาการตามระเบียบ
นี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
พลต ารวจโท ชิดชัย วรรณสถิตย์  

(ชิดชัย วรรณสถิตย์)  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

**DOWNLOAD** แบบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด 



 

 
กฎกระทรวง  
(พ.ศ. ๒๕๓๕)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม  
ผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  

 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย(๑) 
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ท่ีเป็นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มีดังต่อไปนี ้

(๑) เฮโรอีน  
(๒) มอร์ฟีน 
(๓) ฝ่ิน  
(๔) โคคาอีน 
(๕) อาเซติค แอนไฮไดรค์  
(๖) อาเซติล คลอไรด์ 
(๗) เอทิลิดีน ไดอาเซเตต  
(๘) กัญชา 
(๙) ไดเมทอกซีแอมเฟตามีน  
(๑๐) ไดแมทอกซีโปรโมแอมเฟตามีน 
(๑๑) ๒,๕-ไดเมทอกซี-๔-เอทิลแอมเฟตามีน  
(๑๒) เมธีลีนไดออกซีแอมเฟตามีน 
(๑๓) ๓,๔-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน  
(๑๔) ๕-เมทอกซี-๓,๔ เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน  



 
(๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๑๕) พาราเมทอกซีแอมเฟตามีน  
(๑๖) ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน  
(๑๗) เดกซ์โตรโลเซอร์ไยด์ หรือแอลเอสดี หรือแอลเอสดี-๒๕  
(๑๘) แอมเฟตามีน  
(๑๙) เดกซ์แอมเฟตามีน  
(๒๐) เมทแอมเฟตามีน  
(๒๑) อีเฟดรีน  
( ๒)(๒๒) คีตามีน  
( ๓)(๒๓) ซูโดอีเฟดรีน เว้นแต่ซูโดรอีเฟดรีนซึ่งเป็นส่วนผสมในต ารับยาสูตรผสมตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 
๒๕๑๐ และซูโดอีเฟรดรีนซึ่งเป็นส่วนผสมในต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามพระราชบัญญติัยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
( ๔)(๒๔) เฟนเตอมีน  
( ๕)(๒๕) มิดาโซแลม 

ข้อ ๒ ยาเสพติดตามข้อ ๑ ให้รวมถึงวัตถุท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่นแต่มีช่ือหรือส่วนประกอบทางเคมีอย่าง
เดียวกันกับยาเสพติดดังกล่าว และเกลือใดๆ ของยาเสพติดดังกล่าวด้วย  

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕  

(ลงช่ือ) อานันท์ ปันยารชุน  
(นายอานันท์ ปันยารชุน)  

นายกรัฐมนตรี  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๕๕ ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๓๕)  

 
(๒) (๓) (๔)และ(๕) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม ๑๑๙ ตอน ๖๕ ก ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

 
กฎกระทรวง  



ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม  

ผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ การขออนุมัติจับกุมผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจผู้
เป็นหัวหน้าในการสืบสวน ซึ่งมียศต้ังแต่นายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรี หรือเป็นข้าราชการ
พลเรือนต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือหัวหน้าพนักงานสอบสวน ยื่นค าขออนุมัติจับกุมต่อเลขาธิการ  
ค าขอตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุช่ือผู้กระท าผิดซึ่งประสงค์จะขอจับกุม รวมท้ังระบุข้อหาให้ชัดแจ้ง และให้ยื่น ค า
ขอพร้อมกับเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
(๑) บันทึกแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งความผิดและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  
(๒) รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติการณ์และสถานภาพส่วนบุคคลของผู้กระท าความผิดท่ีขออนุมัติจับกุมนั้น 
เช่น ประวัติบุคคลหรือประวัติอาชญากร  
(๓) พยานหลักฐานอื่นท่ีท าให้เช่ือได้ว่าผู้นั้นได้กระท าความผิดในข้อหาท่ีขออนุมัติจับกุม  
ข้อ ๒ ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ เป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกจับกุมในความผิดอื่น ให้
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนด าเนินคดีในความผิดอื่นนั้นรายงานหัวหน้าพนักงานสอบสวน 
และให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนยื่นค าขออนุมัติแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามมาตรา ๖ หรือ
มาตรา ๘ แก่ผู้นั้น ต่อเลขาธิการโดยเร็ว  
ให้น าความในวรรคสองของข้อ ๑ มาใช้บังคับแก่การยื่นค าขออนุมัติแจ้งข้อหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม  
ข้อ ๓ ในการพิจารณาค าขอ เลขาธิการอาจเรียกให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจผู้ท าการสืบสวน พนักงาน
สอบสวน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค าหรือส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้  
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการพิจารณาค าขออนุมัติตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับ ค าขอ 
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นจะขยายเวลาออกไปอีกได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินห้าวนั โดยต้องบันทึกเหตุจ าเป็น
ดังกล่าวไว้ด้วย  
เมื่อเลขาธิการได้มีค าส่ังประการใดแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งค าส่ังให้ผู้ขออนุมัติทราบโดยไม่ชักช้า หรือจะให้ผู้ขอ
อนุมัติลงลายมือช่ือรับทราบในค าส่ังนั้นก็ได้  
ข้อ ๕ ในกรณีท่ีได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ ให้ผู้ขอรับอนุมัติรีบด าเนินการตามท่ีได้รับอนุมัติแล้วรายงานให้
เลขาธิการทราบโดยเร็ว แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินสามวันนับแต่วันท่ีได้ด าเนินการตามท่ีได้รับอนุมัตินั้น  
ในกรณีไม่สามารถด าเนินการตามท่ีได้รับอนุมัติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าส่ังอนุมัติ ก็ให ้
รายงานเลขาธิการทราบโดยเร็ว แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินสามวันนับแต่วันท่ีครบก าหนดดังกล่าว  
ข้อ ๖ ในการรายงานตามข้อ ๕ ให้รายงานด้วยว่ามีหรือได้รับข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินของ 
ผู้กระท าผิดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ ท่ีถูกจับกุม หรือทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดของ
บุคคลดังกล่าวหรือไม่ อย่างใด  
การรายงานข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้ทุกขณะท่ีได้รับข้อมูลหรือ 
หลักฐาน  
ข้อ ๗ ในกรณีท่ีมีการออกหมายจับ ให้ผู้ขออนุมัติส่งส าเนาหมายจับให้เลขาธิการทราบโดยเร็ว  



ข้อ ๘ ค าขออนุมัติ หนังสือแจ้งค าส่ังอนุมัติ และรายงานต่างๆ ตามกฎกระทรวงนี้ให้เป็นไปตามแบบท่ี 
ส านักงานก าหนด  

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕  

(ลงช่ือ) อานันท์ ปันยารชุน  
(นายอานันท์ ปันยารชุน)  

นายกรัฐมนตรี  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๕๕ ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๓๕) 
 
 
 

 
กฎกระทรวง  

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม  

ผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  

 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตามกฎกระทรวงนี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายจะต้อง
ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งต้ัง  
ข้อ ๒ เมื่อได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการตรวจสอบดังนี้  
(๑) รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ทราบถึงทรัพย์สินท่ีได้มาหรือทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดจากข้อมูลข่าวสาร หรือหลักฐานท่ีได้รับจากการรายงานการจับกุมตามมาตรา ๑๔ รายงานท่ีได้รับ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
จากรายงานท่ีได้รับจากการสืบสวนในทางอื่น  
(๒) ในการตรวจสอบทรัพย์สินตามท่ีรวบรวมได้ตาม (๑) พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องตรวจสอบให้ทราบถึง



รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นให้ปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้ใด ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ทรัพย์สินนั้น
มาโดยวิธีใด เมื่อใด มีหลักฐานการได้มาอย่างใด และมีราคาโดยประมาณเท่าใด  
(๓) จัดท ารายละเอียดแสดงรายการทรัพย์สินท่ีตรวจสอบรวมท้ังรายละเอียดท่ีได้จากการตรวจสอบลงไว้ในสา
รบบคดี บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีตรวจสอบตามแบบท่ีส านักงานก าหนด  
ข้อ ๓ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สิน หรือมีเหตุอันสมควรท่ีเช่ือได้ว่า
ทรัพย์สินท่ีต้องตรวจสอบอาจมีการโอน ยักย้าย ซุกซ่อน พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายอาจร้องขอให้
คณะกรรมการโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๒ ส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนได้ หรืออาจร้อง
ขอให้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตามมาตรา ๒๕ แทนคณะกรรมการได้  
ข้อ ๔ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การรวบรวมข้อมูล เอกสาร และ
พยานหลักฐานในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ท่ีถูกตรวจสอบทรัพย์สิน  
(๑) ในกรณีท่ีเป็นการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจขอความร่วมมือไปยังเจ้าพนักงานท่ีดิน
หรือเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ขอให้ด าเนินการตรวจสอบให้ก็ได้  
(๒) ในกรณีท่ีเป็นการตรวจสอบสังหาริมทรัพย์  
(ก) ส าหรับสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องมีทะเบียนตามกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจขอความร่วมมือไปยังนาย
ทะเบียน หรือเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการจดทะเบียนสังหาริมทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขอให้
ด าเนินการตรวจสอบให้ก็ได้  
(ข) ส าหรับสังหาริมทรัพย์อื่น หากพนักงานเจ้าหนา้ท่ีเห็นว่าบุคคลใดมีข้อมูล เอกสาร หรือพยานหลักฐานใดๆ 
ท่ีเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ของผู้ต้องหาท่ีถูกตรวจสอบทรัพย์สิน พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจขอให้บุคคลดังกล่าวมา
ให้ถ้อยค า หรือให้แจ้งข้อมูล หรือให้ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานนั้นก็ได้  
(๓) การตรวจสอบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ต้องหาท่ีถูกตรวจสอบทรัพย์สิน ให้
ตรวจสอบจากการจดทะเบียนท่ีได้กระท าภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวันท่ีผู้ต้องหานั้นถูกจับกุมหรือได้รับการ
แจ้งข้อกล่าวหา และท่ีได้กระท าภายหลังวันดังกล่าวด้วย  
(๔) การตรวจสอบทรัพย์สินประเภทเงินฝากธนาคารหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน พนักงาน เจ้าหน้าท่ีอาจขอ
ความร่วมมือจากส านักงานใหญ่ของธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น เพื่อขอเอกสารหลักฐานเงินฝากในช่ือของ
ผู้ถูกตรวจสอบท่ีมีหรือท่ีเคยมีบุคคลในครอบครัว รวมท้ังท่ีใช้นามอื่น ซึ่งผู้ถูกกล่าวหามีอ านาจส่ังจ่ายหรือมี
อ านาจส่ังจ่ายร่วมกับบุคคลอื่นได้  
(๕) การตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นๆ ให้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด  
ข้อ ๕ ในกรณีทรัพย์สินท่ีตรวจสอบได้มีหลักฐานของทางราชการหรือหลักฐานอื่นท่ีปรากฏแก่  
พนักงานเจ้าหน้าท่ีระบุว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของบุคคลอื่น หรือในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าบุคคลอื่น
อาจอ้างตัวเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงการ
ตรวจสอบทรัพย์สินนั้น  
ในกรณีท่ีไม่อาจทราบได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของบคุคลใด ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีปิดประกาศแจ้งการตรวจสอบ
ทรัพย์สินนั้นไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการของส านักงานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และท่ีส านักงานเขตหรือ
ท่ีว่าการอ าเภอแห่งท้องท่ีท่ีตรวจสอบพบทรัพย์สินนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันท่ีมีจ าหน่ายในท้องท่ีนั้นอย่างน้อยสองฉบับ เป็นเวลาอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน และใน
กรณีท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้ปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานท่ีดินแห่งท้องท่ีท่ีอสังหาริมทรัพย์นั้นต้ังอยู่และ
บริเวณท่ีต้ังของอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย  



การมีหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งและการประกาศตามวรรคสองนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีระบุรายละเอียด ของ
ทรัพย์สินให้ชัดเจนเพียงพอท่ีบุคคลท่ัวไปจะเข้าใจได้ถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาดหรือจ านวน และท้องท่ีท่ี
ตรวจสอบพบหรือท่ีเป็นที่ต้ังของทรัพย์สินนั้น  
ข้อ ๖ ในระหว่างท่ียังไม่มีค าส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เจ้าของทรัพย์สินอาจไปแสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี
เพื่อขอรับทรัพย์สินของตนคืนได้ในวันและเวลาท าการของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหากว่าทรัพย์สินนั้นม่เกี่ยวเนื่อง
กับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือเจ้าของทรัพย์สินได้รับโอนทรัพย์สินนัน้มาโดยสุจริตและมี
ค่าตอบแทน หรือได้มาตาม สมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณ โดยให้น าพยานหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องไปแสดงด้วย ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีบันทึกปากค าของบุคคลดังกล่าวและรายละเอียดแห่ง
พยานหลักฐานนั้นไว้เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป 
ข้อ ๗ เมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเสร็จแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินการ พร้อม
ด้วยสารบบคดี บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีตรวจสอบได้ต่อเลขาธิการ เพื่อเลขาธิการจะได้น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป  

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕  

(ลงช่ือ) อานันท์ ปันยารชุน  
(นายอานันท์ ปันยารชุน)  

นายกรัฐมนตรี  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๕๕ ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๓๕) 

 
กฎกระทรวง  

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม  

ผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวตามค าส่ังของคณะกรรมการหรือเลขาธิการนั้น ผู้ถูกตรวจสอบ
หรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินอาจยื่นค าร้องขอผ่อนผันต่อเลขาธิการเพื่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ในเวลาใดๆ ก็ได้ก่อนท่ีคณะกรรมการจะมีค าส่ังตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
นั้น โดยให้แสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ รวมท้ังก าหนดเวลาท่ีจะน า
ทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน ์และผู้ซึ่งจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น และในกรณีท่ีผู้ยื่นค าร้องเป็นผู้ซึ่ง



อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินให้แสดงหลักฐานแห่งการเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นด้วย  
ค าร้องตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบท่ีส านักงานก าหนด  
ข้อ ๒ การพิจารณาอนุญาตให้น าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์นัน้ ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย  
(๑) เหตุผล ความจ าเป็น และความเร่งด่วนท่ีจะต้องน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์  
(๒) ความน่าเช่ือถือของผู้ท่ีจะน าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์  
(๓) ประเภท และมูลค่าของทรัพย์สิน และลักษณะของการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ว่าจะมีความเส่ียงภัย
หรือเส่ียงต่อความเสียหายหรือไม่ เพียงใด  
(๔) ระยะเวลาท่ีจะน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์  
ข้อ ๓ คณะกรรมการจะอนญุาตให้ผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินน าทรัพย์สินไปใช้
ประโยชน์โดยไม่มีประกนั หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันกไ็ด้ แต่การจะอนุญาตให้บุคคลอื่น
นอกจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้น าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ ให้กระท าโดยมีหลักประกัน  
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เลขาธิการอาจอนุญาตให้มีการน าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ก่อนโดยมี
หลักประกันแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือ
เพิกถอนการอนุญาตเสียก็ได้  
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระท าโดยก าหนดเงื่อนไขใดๆ ให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็
ได้  
ข้อ ๔ การผ่อนผันให้น าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกันนั้น เมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ท าสัญญารับมอบ
ทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์แล้ว ให้ส่งมอบทรัพย์สินแก่ผู้ได้รับอนุญาต  
การผ่อนผันให้น าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์โดยมีหลักประกันนั้น เมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ท าสัญญารับมอบ 
ทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์พร้อมท้ังส่งมอบหลักประกันแก่ส านักงานแล้ว ให้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ได้รับ
อนุญาต  
สัญญาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบท่ีส านักงานก าหนด และอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับผู้ได้รับอนุญาต ก าหนดเวลาท่ีอนุญาต และข้อความยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามจ านวนหรืออัตราท่ี
ก าหนดในกรณีท่ีทรัพย์สินนั้นช ารุดบกพร่อง หรือสูญหาย  
ข้อ ๕ หลักประกันอาจใช้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  
(๑) เงินสด  
(๒) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
(๓) เช็คธนาคารหรือดร๊าฟท์ท่ีอาจขึ้นเงินได้ในวันส่งมอบเป็นหลักประกัน  
(๔) หุ้นหรือหุ้นกู้ท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
(๕) อสังหาริมทรัพย์  
(๖) บุคคลอื่นโดยมีหลักประกันตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) มอบเป็นหลักประกัน  
(๗) หลักทรัพย์อื่นท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให้รับเป็นหลักประกันได้  
ข้อ ๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีค าส่ังตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินท่ีได้มีการอนุญาตให้
น าไปใช้ประโยชน์ ให้ถือว่าค าส่ังดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนการอนุญาตนั้น  
ข้อ ๗ ในกรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด หรือการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ไม่
เป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาต คณะกรรมการอาจมีค าส่ังเพิกถอนการอนุญาตท้ังหมดหรือบางส่วน หรือจะก าหนด 
เงื่อนไขใดๆ เพิ่มเติมก็ได้  
ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจมีค าส่ังให้มีการวางหลักประกันเพิ่มข้ึนหรือดีกว่าเดิมภายในเวลาท่ี



ก าหนดก็ได้  
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เลขาธิการอาจมีค าส่ังตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไปก่อนกไ็ด้ แล้วรายงาน
คณะกรรมการในโอกาสแรกที่มีการประชุมของคณะกรรมการ  
ข้อ ๘ ให้เลขาธิการแจ้งค าส่ังตามข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบ และด าเนินการตามค าส่ังโดยเร็ว และในกรณี
ท่ีผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค าส่ังนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการเพิกถอน
การอนุญาตนั้น ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร  
ข้อ ๙ ให้ผู้ได้รับอนุญาตรีบส่งคืนทรัพย์สินท่ีน าไปใช้ประโยชน์ให้แก่ส านักงานทันทีเมื่อปรากฏว่า  
(๑) มีค าส่ังเพิกถอนการอนุญาต  
(๒) ครบก าหนดเวลาท่ีได้รับอนุญาต หรือ  
(๓) ผู้ท่ีน าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์หมดความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ประโยชน์ทรัพย์สินนั้นแล้ว  
การส่งคืนทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด  
ข้อ ๑๐ หลักประกันนั้น ถ้ามิได้มีการก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้จัดการดังต่อไปนี้  
(๑) ให้ส่งคืน เมื่อการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์เป็นไปโดยถูกต้องตามสัญญาและผู้ท่ีได้รับ อนุญาตได้ส่งคืน
ทรัพย์สินนั้นแล้ว แต่ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีส่งคืนนั้นมีความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายอย่างใดๆ อันเนือ่งมาแต่
การน าไปใช้ประโยชน์ ให้หักค่าเสียหายเอาจากหลักประกันนั้นตามส่วน 
(๒) ให้ริบ เมื่อผู้ได้รับอนุญาตไม่ส่งทรัพย์สินคืนตามสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕  

(ลงช่ือ) อานันท์ ปันยารชุน  
(นายอานันท์ ปันยารชุน)  

นายกรัฐมนตรี  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๕๕ ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๓๕) 

 
กฎกระทรวง  

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม  

ผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  
 

 
 



อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม 
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

หมวด ๑  
การยึดและอายัดทรัพย์สิน  

ข้อ ๑ เมื่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการมีค าส่ังให้ยึดอสังหาริมทรัพย์ใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหนังสือ
แจ้งให้เจ้าพนักงานท่ีดินหรือเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์นั้นทราบโดยเร็ว และให้เจ้าพนักงานท่ีดินหรือเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวบันทึกการส่ังยึดนั้นไว ้ 
ข้อ ๒ ก่อนท าการยึดทรัพย์สิน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดงเอกสารการมอบหมายตามมาตรา ๒๕ และค าส่ังยึด
ทรัพย์สินต่อผู้ถูกตรวจสอบหรือเจ้าของทรัพย์สิน ถ้าไม่พบตัวผู้นั้น ก็ให้แสดงต่อบุคคลผู้ครอบครอง หรือบุคคล
ในครอบครัวของผู้ครอบครองทรัพย์สิน หากไม่พบตัวบุคคลใดๆ ณ ท่ีท าการยึดนั้น ก็ให้ด าเนินการยึดโดยให้มี
เจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองในท้องท่ีนั้นมาร่วมเป็นพยานด้วย  
ข้อ ๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการยึดทรัพย์สินได้ทุกวันในระหว่างเวลากลางวัน เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอัน
ควรเช่ือได้ว่าหากไม่ได้ด าเนินการในทันที ทรัพย์สินนั้นจะสูญหายหรือถูกยักย้าย ก็ให้มีอ านาจด าเนินการยึดใน
เวลากลางคืนได้  
ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีปิดประกาศการยึดไว้ ณ บริเวณอสังหาริมทรัพย์นั้นและมีหนังสือแจ้งการยึดให้ผู้
ถูกตรวจสอบ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของร่วมทราบ หากไม่สามารถแจ้งแก่บุคคลดังกล่าวได้ ให้ปิด
ประกาศแจ้งการยึดไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส านักงานท่ีดินและส านักงานเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอแห่งท้องท่ี อันเป็น
ท่ีต้ังแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นและท่ีท าการของส านักงานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีสามารถน าหนังสือส าคัญส าหรับอสังหาริมทรัพย์มาได้ ให้น าหนังสือส าคัญนั้นมา
เก็บรักษาไว้ ณ ท่ีส านักงาน  
ข้อ ๕ ในการยึดท่ีดินท่ีมีโรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงใดๆ ท่ีเป็นของผู้อื่นรวมอยู่ด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
บันทึกถ้อยค าผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองส่ิงนั้น ให้ปรากฏว่ามีสิทธิในท่ีดินนั้นอย่างไร เช่น สิทธิอาศัย สิทธิ
การเช่า หรือสิทธิเหนือพื้นดิน  
ข้อ ๖ การยึดโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจดแจ้งรายละเอียดของส่ิงเหล่านั้นตามท่ี
เห็นสมควร  
ข้อ ๗ การยึดสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหนังสือแจ้งการยึดให้ผู้ถูกตรวจสอบเจ้าของทรัพย์สิน หรือ
เจ้าของร่วมทราบ หากไม่สามารถแจ้งแก่บุคคลดังกล่าวได้ ให้ปิดประกาศแจ้งการยึดไว้ ณ ท่ีท าการของ
ส านักงานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
กรณียึดสังหาริมทรัพย์ท่ีมีทะเบียนกรรมสิทธิ์ เช่น เรือก าป่ัน หรือเรือที่มีระวางต้ังแต่หกตันขึ้นไป เรอืกลไฟ 
หรือเรือยนต์ท่ีมีระวางต้ังแต่ห้าตันขึ้นไป แพคนอยูอ่าศัย เครื่องจักร อากาศยาน ให้แจ้งการยึดไปยังนาย
ทะเบียนแห่งทรัพย์สินนั้น และให้นายทะเบียนบันทึกการยึดนั้นไว้  
ข้อ ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีท าบัญชีทรัพย์สินท่ียึด โดยแสดงรายละเอียด เช่น ช่ือ ประเภท จ านวน ขนาด 
น้ าหนัก สภาพของทรัพย์สิน ตามล าดับหมายเลขไว้ และให้แสดงเครื่องหมายไว้ที่ทรัพย์สินนั้นให้เห็นโดย
ประจักษ์แจ้งว่าได้มี การยึดแล้วตามวิธีท่ีเห็นสมควร  
ข้อ ๙ เมื่อได้ยึดทรัพย์สินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดการให้ผู้ถูกตรวจสอบ หรือเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ท่ี
ครอบครอง หรือผู้ท่ีอยู่ในครอบครัวของผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นลงนามรับรองบัญชีหรือทรัพย์สินท่ียึดไว้ หาก
ผู้นั้นไม่ยินยอมลงลายมือช่ือ หรือในกรณีไม่มีบุคคลดังกล่าว ให้จดแจ้งในบัญชีทรัพย์สินท่ียึด และให้เจ้าหน้าท่ี



ต ารวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองในท้องท่ีนั้นลงลายมือช่ือรับรองแทน  
ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการยึดสังหาริมทรัพย์ใดแล้ว ไม่สามารถขนย้ายสังหาริมทรัพย์ท่ี 
ยึดนั้นมาเก็บรักษาไว้ได้ หรือสังหาริมทรัพย์นั้นมีสภาพไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาเก็บรักษา ให้รายงานเลขาธิการ
ทราบเพื่อพิจารณา ส่ังการตามท่ีเห็นสมควร  
ในกรณีท่ีเลขาธิการยังไม่มีค าส่ังตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินการยึดนั้นจัดการเก็บรักษา
ทรัพย์สินไว้ตามท่ีเห็นสมควรไปพลางก่อน  
ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการมีค าส่ังให้อายัดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งค าส่ัง
แก่ผู้ถูกตรวจสอบหรือเจ้าของทรัพย์สินและบุคคลภายนอก ซึ่งต้องรับผิด เพื่อช าระเงินหรือส่งมอบส่ิงของนัน้  
ข้อ ๑๒ ถ้าค่าแห่งสิทธิเรียกร้องซึ่งอายัดไว้นัน้ ต้องเส่ือมเสียไปเพราะความผิดของบุคคลภายนอกเนื่องจากการ
ท่ีไม่ปฏิบัติตามค าส่ังอายัดไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้คณะกรรมการ หรือเลขาธิการเรียกให้บุคคลภายนอกนั้น 
รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแต่การนั้น  
ข้อ ๑๓ ค าส่ังอายัดนั้นอาจออกได้ ไม่ว่าหนี้ของบุคคลภายนอกนั้นจะมีข้อโต้แย้ง ข้อจ ากัด หรือเงื่อนไข หรือว่า
ได้ก าหนดจ านวนไว้แนน่อนหรือไม่  

หมวด ๒  
การประเมินราคาทรัพย์สิน  

ข้อ ๑๔ เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินรายใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการ  
ประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวโดยเร็ว  
ข้อ ๑๕ ในการประเมินราคาทรัพย์สินบางประเภท พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายอาจขอความร่วมมือ
จากผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีความรู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบประเภท ชนิด และประเมินราคาทรัพย์สินนั้นได้  
ข้อ ๑๖ กรณีท่ีคณะกรรมการหรือเลขาธิการเห็นว่าราคาทรัพย์สินท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมินต่ าหรือสูง
เกินไป คณะกรรมการหรือเลขาธิการอาจส่ังให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีช้ีแจงเหตุผลแห่งการประเมิน หรือ ส่ังให้มี
การประเมินราคาทรัพย์สินนั้นใหม่ได้  
ข้อ ๑๗ การประเมินราคาทรัพย์สิน ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(๑) การประเมินราคาท่ีดินให้ถือหลักเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรืออิงราคาท่ีใกล้เคียงกับราคาตลาดให้มาก
ท่ีสุด แต่ไม่ต่ ากว่าราคาประเมินของกรมท่ีดิน ซึ่งใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
(๒) การประเมินราคาโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง  
(ก) อาคารที่ก่อสร้างใหม่ ให้ถือหลักการถอดแบบค านวณตามวิธีการของการ ก่อสร้าง  
(ข) อาคารที่ใช้งานแล้ว ให้ค านวณตามตารางส าเร็จของทางราชการ  
(๓) การประเมินราคาทรัพย์สินอื่นๆ  
(ก) ส าหรับของใหม่ ให้ถือราคาตลาดเป็นเกณฑ์การประเมิน  
(ข) ส าหรับของเก่า ให้ถือตามราคาตลาดหักด้วยค่าเส่ือมราคาตามสภาพความ เป็นจริง หรือตามวิธีการท่ี
ก าหนดไว้  
(ค) ส าหรับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด ส่วนราคาหุ้นกู้ ให้ใช้ราคาท่ีตราไว้และ
ราคาหุ้นในบริษัทต่างๆ ให้ประเมินราคาโดยการประเมินฐานะทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัทนั้น  
ข้อ ๑๘ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินการยึดหรืออายัด และประเมินราคาทรัพย์สินเสร็จแล้วให้ท ารายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี พร้อมแนบบัญชีทรัพย์สินท่ียึดหรืออายัดนั้นไปด้วย  
ข้อ ๑๙ ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด เก็บรักษาทรัพย์สินช่ัวคราว และประเมินราคาทรัพย์สินให้เป็นไปตามท่ี



เลขาธิการก าหนด โดยใช้เงินจากกองทุน  
ข้อ ๒๐ เอกสารการยึด อายัด ประเมินราคาทรัพย์สินและรายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบท่ีส านักงานก าหนด  

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
(ลงช่ือ) อานันท์ ปันยารชุน  
(นายอานันท์ ปันยารชุน)  

นายกรัฐมนตรี  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๕๕ ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๓๕) 

 
กฎกระทรวง  

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม  

ผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  

 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ในกรณีท่ีต้องคืนทรัพย์สิน ให้ส านักงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับทรัพย์สินนั้นคืนตามท่ีอยู่ครั้ง
หลังสุดของผู้นั้นเท่าท่ีปรากฏในส านวนการสอบสวนทราบ เพื่อมารับทรัพย์สินดังกล่าวคืนไป เว้นแต่ทรัพย์สิน
นั้นจะมีผู้มายื่นค าร้องขอคืนไว้แล้ว  
ข้อ ๒ ในกรณีท่ีไม่ปรากฏตัวเจ้าของทรัพย์สินท่ีต้องคืนตามข้อ ๑ ให้ส านักงานประกาศในหนังสือพมิพ์ รายวัน
อย่างน้อยสองฉบับ เป็นเวลาอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน เพื่อให้ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของมายื่นค าร้องต่อ
เลขาธิการเพื่อขอรับทรัพย์สินคืน และให้เลขาธิการเสนอค าร้องนั้นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป  
ค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท่ีส านักงานก าหนด  
ข้อ ๓ ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ อาจยื่นค าร้องต่อเลขาธิการ
เพื่อขอรับทรัพย์สินของตนคืนในเวลาใดๆ ก็ได้ ก่อนท่ีคณะกรรมการจะมีค าส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น  
ค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท่ีส านักงานก าหนด  
ข้อ ๔ ค าร้องตามข้อ ๒ และข้อ ๓ อย่างน้อยต้องยื่นพร้อมเอกสารหรือหลักฐานทางทะเบียนท่ีทางราชการ



ออกให้ หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงว่า ตนเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินนั้น  
ในกรณีท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นถึงแก่ความตาย ให้ยื่นใบมรณะบัตรและค าส่ังของศาลท่ีแต่งต้ัง
ผู้จัดการมรดกด้วย  
ข้อ ๕ เมื่อมีการคืนทรัพย์สินท่ีมีทะเบียนตามกฎหมาย ให้ส านักงานมีหนังสือแจ้งการถอนการยึด หรืออายัด
ทรัพย์สินนั้น ไปยังนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดทะเบียนส าหรับทรัพย์สินนั้น
โดยเร็ว  
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินคืน ให้เจ้าของมารับคืนได้ ณ สถานท่ีท่ีส านักงานแจ้งให้ทราบ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นและ
มีเหตุผลสมควร เลขาธิการอาจส่ังให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินนั้นไปส่งคืนให้แก่เจ้าของก็ได้ 
ข้อ ๗ ทรัพย์สินใดท่ีไม่อาจคืนให้แก่เจ้าของได้ หรือไม่มีผู้ใดมาอ้างว่าเป็นเจ้าของเพื่อขอรับคืน ให้เลขาธิการ
รายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป  

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕  

(ลงช่ือ) อานันท์ ปันยารชุน  
(นายอานันท์ ปันยารชุน)  

นายกรัฐมนตรี  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๕๕ ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๓๕) 

 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ  

ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๓๕  

 
 

 
โดยท่ีพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติให้
คณะกรรมการหรือเลขาธิการ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบ ยึด หรืออายัดทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือด าเนินการอื่น ดังนัน้ ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังเป็น
พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความสุจริต ยุติธรรม จึงจ าเป็นต้องก าหนด
คุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 



อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่า
ด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ผู้ซึ่งจะได้รับการเสนอช่ือให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย  
ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
(๑) เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับสามหรือเทียบเท่า หรือช้ันสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ  
(๒) เป็นพนักงานขององค์การหรือหนว่ยงานของรฐั หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่า  
ข้าราชการใน (๑)  
ให้เลขาธิการเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งต่อนายกรัฐมนตรี  
ข้อ ๔ เมื่อได้มีค าส่ังแต่งต้ังผู้ใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว ให้เลขาธิการออกบัตรประจ าตัวตามแบบท่ี
เลขาธิการก าหนดให้แก่ผู้นั้น  
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการจัดท าทะเบียนประวัติ ความประพฤติ ตลอดจนพฤติการณ์ต่างๆ ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นและสมควร  
ข้อ ๖ การเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีส้ินสุดลง เมื่อนายกรัฐมนตรีมีค าส่ังยกเลิกการแต่งต้ัง  
ให้เลขาธิการเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี ้ 
(๑) ผู้นั้นขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓  
(๒) ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเสนอให้ยกเลิกการแต่งต้ัง  
(๓) เลขาธิการเห็นสมควรให้ยกเลิกการแต่งต้ัง 
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบหรือค าส่ัง เพื่อปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕  

(ลงช่ือ) พลต ารวจเอก เภา สารสิน  
(เภา สารสิน)  

รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน  
นายกรัฐมนตรี  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๑๐๔ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕) 

 



ระเบียบส านักงาน ป.ป.ส.  
ว่าด้วยการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ  

ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๔๒  

 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ ห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้การ
แต่งต้ังและการออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหนา้ท่ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดระเบียบปฏิบัติไว้
ดังนี ้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒” หรือเรียกโดยย่อว่า “ระเบียบ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส านักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วย มาตรการ
ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๕  
ระเบียบหรือค าส่ังใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “บัตรประจ าตัว” หมายความว่า เอกสารที่เลขาธิการออกให้ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  
ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
ข้อ ๖ การขอแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้ส่งหลักฐานตามรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ค าขอแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี (แบบ ป.ป.ส. ๓-๑๐๑)  
(๒) ภาพถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนหน้าตรงแต่งเครื่องแบบไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ ภาพ  
(๓) ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ  
ข้อ ๗ การขอแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้ผู้ขอยื่นค าขอต่อบุคคลดังต่อไปนี้  
(๑) ส าหรับข้าราชการส านักงาน ป.ป.ส. ให้ยื่นต่อผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
(๒) ในส่วนราชการอื่น ให้ยื่นต่ออธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าอธิบดี  
ข้อ ๘ เมื่อผู้รับค าขอตามข้อ ๗ พิจารณาเห็นควรให้แต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้ส่งค าขอไปยังส านักงาน 
ป.ป.ส.  
ข้อ ๙ เมื่อส านักงาน ป.ป.ส. ได้รับค าขอแต่งต้ัง ให้ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดตรวจสอบหลักฐาน
ตามข้อ ๖ และตรวจสอบประวัติ ตลอดจนพฤติการณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ให้ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดเสนอเลขาธิการ พร้อมความเห็นว่าสมควรแต่งต้ังเป็นพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีหรือไม่  
ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการน ารายช่ือท่ีเห็นสมควรแต่งต้ัง เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งต้ังและเมื่อมีการแต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว ให้เลขาธิการน ารายช่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป  
ข้อ ๑๑ ให้ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด จัดท าบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ทะเบียนประวัติ 
ความประพฤติ และพฤติการณ์ต่างๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็น  
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ถ้าไม่มีการแต่งต้ัง ให้ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดแจ้งให้ผู้ขอแต่งต้ังทราบ  
ข้อ ๑๒ บัตรประจ าตัวให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนด เมื่อบัตรประจ าตัวหมดอายุ และมีความประสงค์
จะขอต่อ ให้ยื่นขอต่อได้ภายใน ๓๐ วันก่อนวันหมดอายุ ท่ีส านักงาน ป.ป.ส. พร้อมค ารับรองว่าบัตรประจ าตัว
หมดอายุ และมีต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบปัจจุบันในการปราบปรามยาเสพติด  
การขอต่อบัตรประจ าตัว ให้ใช้ค าขอตามแบบป.ป.ส. ๓-๑๐๒ พร้อมภาพถ่ายตามข้อ ๖(๒) โดยยื่นค าขอต่อ
ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ผู้อ านวยการกอง ผู้บังคับการต ารวจ หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
เมื่อได้รับบัตรประจ าตัวใหม่แล้ว จะต้องมอบบัตรประจ าตัวเก่าคืนให้ส านักงาน ป.ป.ส.  
ข้อ ๑๓ ในกรณีท่ีบัตรประจ าตัวช ารุด สูญหายหรือถูกท าลายด้วยประการใดๆ ให้ผู้นั้นรีบรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ผู้อ านวยการกอง ผู้บังคับการต ารวจ หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อแจ้งส านักงาน ป.ป.ส. พร้อม
บัตรประจ าตัว และค ารับรองหรือหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจ แล้วแต่กรณี  
ถ้าผู้นั้นประสงค์ให้ออกบัตรประจ าตัวใหม่ ให้ใช้ค าขอตามข้อ ๑๒ วรรคสอง  
ข้อ ๑๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้มารับบัตรประจ าตัวด้วยตัวเอง ในกรณีท่ีไม่สามารถมารับบัตรประจ าตัว
ด้วยตนเอง ให้มอบอ านาจแก่ข้าราชการในส่วนราชการเดียวกันมารับแทน โดยท าใบมอบอ านาจตามแบบ 
ป.ป.ส. ๓-๑๐๓  

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ กรกฎคม พ.ศ. ๒๕๔๒  

(ลงช่ือ) พยนต์ พันธ์ศรี  
(นายพยนต์ พันธ์ศรี)  

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  

ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 
๒๕๓๕ ยังขาดสาระหลายประการ ประกอบกับมีการขยายการเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัดไปยังพื้นท่ี
ท่ีท าการยึดหรืออายัดหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินท่ีถูกตรวจสอบไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด นั้น 
เพื่อให้การเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบเดียวกันอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๑๖ (๕) และมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี ้

http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw3-102.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/oncblaw3-103.pdf


ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีถูกยึด
หรืออายัด ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการเก็บรักษา 
ทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการเก็บรักษา
ทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัด (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
ทรัพย์สิน หมายความว่า ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดท่ีคณะกรรมการได้มี
ค าส่ังให้ยึดหรืออายัดไว้ และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินท่ีคณะกรรมการหรือเลขาธิการได้มีค าส่ังให้ยึดหรือ
อายัดไว้ชั่วคราวด้วย 
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการ รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจออกระเบียบหรือค าส่ัง เพื่อปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้ 
ในกรณีท่ีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด 

 
หมวด ๑ 

หน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน 

ข้อ ๖ ในกรณีปกติ ให้ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด หรือผู้อ านวยการส านักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดประจ าภาค แล้วแต่กรณี มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินท่ียึดหรืออายัดได้ในพื้นท่ีท่ีตน
รับผิดชอบ แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร เลขาธิการจะมีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะประกอบด้วยข้าราชการในส านักงานจ านวนไมน่้อยกว่าสามคน หรือจะมีค าส่ังแต่งต้ังผู้อ านวยการ
ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดหรือผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจ าภาค 
ให้เป็นผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ต้องหารายใดโดยเฉพาะก็ได้  
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามระเบียบนี้ผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดท าการ
แทนก็ได้  
ข้อ ๗ ให้ผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๖ มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจความถูกต้องของทรัพย์สินท่ีจะต้องเก็บรักษาหรือส่งมอบ 
(๒) จัดท าบัญชีทรัพย์สินท่ีเก็บรักษา 
(๓) จัดท าหลักฐานการรับหรือส่งมอบทรัพย์สิน 
(๔) เก็บรักษากุญแจและรหัสของสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๙ 
(๕) ตรวจสอบเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น ความช ารุดบกพร่อง และรายงานความเคล่ือนไหว หรือผลการตรวจสอบ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน ท้ังนี้ ตามท่ีเลขาธิการก าหนด 
(๖) เก็บรักษาทรัพย์สินท่ีได้รับมอบไว้ให้ปลอดภัย 
(๗) ส่งมอบทรัพย์สินแก่บุคคลท่ีเลขาธิการมีค าส่ัง 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษา
ทรัพย์สิน 
ข้อ ๘ กุญแจและรหัสให้แยกกันเก็บรักษาไว้ โดยให้ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค หรือประธานกรรมการเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ี



เลขาธิการแต่งต้ังแล้วแต่กรณีเป็นผู้เก็บรักษารหัสกุญแจและให้ข้าราชการท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่ระดับ ๗ ขั้น
ไป หรือยศพันต ารวจโทขึ้นไปหรือเทียบเท่าและข้าราชการท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่ระดับ ๖ ขึ้นไป หรือยศพัน
ต ารวจตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่ามีหน้าท่ีเก็บรักษากุญแจคนละหนึ่งดอก 
ข้าราชการท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีเก็บรักษา ทรัพย์สินจากเลขาธิการ 

 
หมวด ๒ 

การส่งมอบและรับมอบทรัพย์สิน 

ข้อ ๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินประเมินราคา ทรัพย์สิน และส่งมอบทรัพย์สิน
พร้อมเอกสารหลักฐานให้ผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน เพื่อเก็บรักษาไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
ระเบียบนี้ 
กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรพนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจส่งมอบทรัพย์สินท่ียึดหรืออายัดไปก่อน แล้วประเมิน
ราคาทรัพย์สินภายหลังก็ได้ 
ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ียึดหรืออายัดไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นการประกอบกิจการ เช่น อุตสาหกรรม พณิช
ยกรรม หรือเกษตรกรรม ท่ีมีรายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าว ให้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง
รายงานเลขาธิการทันทีเพื่อพิจารณาส่ังการ 
หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่อาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งได้ ให้รายงานต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาส่ัง
การ 
ข้อ ๑๐ ในการยึดและส่งมอบทรัพย์สินท่ีเป็นอัญมณี เครื่องทองรูปพรรณหรือของมีค่าท านองเดียวกนั ให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินการการยึด ตรวจความถูกต้องของทรัพย์สินท่ียึดต่อหน้าผู้น ายึด แล้วบรรจุ
ทรัพย์สินแยกตามประเภทลงในภาชนะท่ีเรียบร้อย ปลอดภัย แล้วลงลายมือช่ือ พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ยึดและ
ผู้น ายึด บนฉลากแล้วปิดทับภาชนะบรรจุทรัพย์สินหรือตัวทรัพย์สิน ตามท่ีเห็นสมควรในลักษณะท่ีหากจะมี
การเปิดภาชนะดังกล่าวแล้วจะต้องท าให้ฉลากหรือภาชนะฉีกขาดหรือไม่อยู่ในสภาพที่ปิดอยู่ตามปกติแล้วส่ง
มอบให้ผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน 
ในกรณีท่ีฉลากหรือภาชนะฉีกขาดหรือไม่อยู่ในสภาพที่ปิดอยู่ตามปกติผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินอาจไม่รับ
มอบทรัพย์สินนั้นก็ได้ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร 
ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับข้อ ๗ ให้ผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินท่ีส่งมอบต่อ
หน้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ส่งมอบแล้วบรรจุทรัพย์สินแยกตาม ประเภทลงในภาชนะท่ีเรียบร้อย ปลอดภัย แล้ว
ลงลายมือช่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ส่งมอบและรับมอบ ในแบบฉลากท่ีปิดภาชนะนั้นไว้เป็นหลักฐาน 
การปิดฉลากท่ีภาชนะบรรจุทรัพย์สินหรือตัวทรัพย์สินให้ปิดทับในลักษณะท่ีหากจะมีการเปิดภาชนะดังกล่าว
แล้ว จะต้องท าให้ฉลากหรือภาชนะฉีกขาดหรือไม่อยู่ในสภาพที่ปิดอยู่ตามปกติ ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีขนาดใหญ่
ไม่อาจบรรจุในภาชนะได้ ให้ปิดทับบนทรัพย์สินนั้นในต าแหน่งท่ีเห็นสมควร 
แบบฉลากตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีส านักงานก าหนด 
ข้อ ๑๒ เมื่อมีการส่งมอบสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ใดแล้วปรากฏว่าทรัพย์สิน ดังกล่าวมีภาระผูกพัน
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาทราบเกี่ยวกับการยึด หรืออายัดทรัพย์สินนั้น และให้รวบรวมมูล
หนี้และหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมอบให้ผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน เพื่อรายงานเลขาธิการพิจารณาส่ังการ 
ข้อ ๑๓ กรณีทรัพย์สินท่ีต้องส่งมอบเพื่อเก็บรักษาเป็นเงินสดเพื่อความสะดวกในการส่งมอบทรัพย์สินพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีอาจน าทรัพย์สินประเภทเงินสดท่ียึดเข้าฝากสถาบันการเงินตามท่ีคณะกรรมการก าหนดไปก่อน แล้ว



น าหลักฐานการฝากเงินส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษา ทรัพย์สินก็ได้ 
ข้อ ๑๔ ในการน าทรัพย์สินท่ีเก็บรักษามาประเมินราคาตามข้อ ๙ วรรคสอง จะต้อง ได้รับอนุญาตจากผู้มี
อ านาจอนุญาตตามข้อ ๒๒ โดยให้ระบุรายละเอียดของทรัพย์สิน และวันเวลาท่ีจะน าทรัพย์สินนั้นมาท าการ
ตรวจสอบและประเมินราคา 
ในการตรวจสอบเพื่อประเมินราคาตามวรรคหนึ่งหากต้องมีการท าลายฉลากท่ีปิดทับภาชนะท่ีเก็บรักษา
ทรัพย์สินให้กระท าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี และผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษา ทรัพย์สิน 
เมื่อด าเนินการประเมินราคาแล้วให้ผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินบรรจุทรัพย์สินในภาชะใหม่ ต่อหน้าพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี แล้วลงลายมือช่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน ในแบบฉลากท่ีปิดภาชนะนั้น
ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ท้ังนี้ให้น าความในข้อ ๑๑ วรรคสองและวรรคสามมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 
หมวด ๓  

วิธีการเก็บรักษาทรัพย์สิน 

ข้อ ๑๕ ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ให้พึงปฏิบัติต่อไปนี ้
(๑) จัดท าบัตรหรือเครื่องหมายติดไว้กับทรัพย์สินนั้นตามบัญชีทรัพย์สินท่ีเก็บรักษาตามข้อ ๘ (๒) เพื่อสะดวก
และงายต่อการค้นหาและอ้างอิง 
(๒) เก็บรักษาทรัพย์สินตามประเภท สภาพ และขนาดของทรัพย์สินในสถานท่ีหรือห้องท่ีมั่นคงและแข็งแรง
ปลอดภัย 
ข้อ ๑๖ ถ้าทรัพย์สินท่ีต้องเก็บรักษาเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ท่ีไม่สะดวกต่อการ ขนยา้ย ให้ผู้มี
หน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินด าเนินการต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีเห็นสมควร อาจจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ดูแล ทรัพย์สินต่อไปได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองทรัพย์สินยินยอม หรือ 
(๒) จัดให้ผู้อื่นดูแลรักษาทรัพย์สิน เช่น จ้างคนเฝ้าทรัพย์สิน 
ข้อ ๑๗ ถ้าทรัพย์สินท่ีต้องการเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินตามข้อ ๙ วรรคสาม เลขาธิการมี ค าส่ังต้ังผู้จัดการหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการดังกล่าว โดยให้ส่งมอบเงินรายได้ท้ังหมด หรือ บางส่วนแก่ผู้มีหน้าท่ีเก็บ
รักษาทรัพย์สินภายในเวลาและตามเงื่อนไท่ีก าหนดก็ได้ เพื่อเก็บรักษาเช่นเดียวกับทรัพย์สิน และเมื่อได้
ด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการในโอกาสแรกที่มีการประชุม 
ข้อ ๑๘ ถ้าทรัพย์สินท่ีต้องเก็บรักษาเป็นเงินสดให้รีบน าเข้าฝากสถาบันการเงินตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ใน
วันท่ีรับทรัพย์สิน หากไม่สามารถน าเข้าฝากได้ทันทีเนื่องจาก สถาบันการเงิน ปิดท าการ ให้รีบน าเข้าฝากใน
โอกาสแรกที่สถาบันการเงินเปิดท าการ แล้วรายงานให้เลขาธิการทราบ 
ในกรณีทรัพย์สินท่ีเก็บรักษาเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีอาจแลกเปล่ียนเป็นเงินไทยได้ ให้แลกเปล่ียนเป็นเงิน
ไทย แล้วเก็บรักษาตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๑๙ ถ้าทรัพย์สินท่ีต้องเก็บรักษาเป็นอัญมณี เครื่องทองรูปพรรณ หรือของมีค่าอื่น ท านองเดียวกัน ให้ผู้มี
หน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน ตามข้อ ๗ เก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในท่ีปลอดภัย ตามท่ีเห็นสมควร โดยในบัญชี
ทรัพย์สินท่ีเก็บรักษาตามข้อ ๘ (๒) ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นตามสมควรด้วย 
ข้อ ๒๐ ให้ผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินรายงานต้อเลขาธิการโดยเร็ว เพื่อพิจารณาส่ังการตามท่ีสมควร เมื่อ
ปรากฏว่า 
(๑) ทรัพย์สินนั้นมีสภาพเป็นของสด ของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้อาจเป็นการเส่ียงต่อความเสียหายหรือ



ค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น 
(๒) ทรัพย์สินนั้นมีลักษณะท่ีอาจท าให้สกปรก เลอะเทอะ หรือมีกล่ิน หรืออาจรบกวน หรืออาจก่อความ
ร าคาญ 
(๓) ทรัพย์สินนั้นมนี้ าหนักมาก หรือไม่สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย หรือมีขนาดใหญ่มากหรือเปลืองเนื้อที่ในการ
เก็บรักษา  
(๔) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินซึง่โดยสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย เช่น สารเคมี หรือส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิง 
(๕) ทรัพย์สินท่ีต้องเก็บรักษาไว้ในสถานท่ีโดยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพของตัวทรัพย์ 
(๖) ทรัพย์สินท่ึเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากเกินสมควรกว่าประโยชน์อันพึงได้ 
ข้อ ๒๑ ในกรณีท่ีเลขาธิการเห็นว่าทรัพย์สินทีต้องเก็บรักษาตามข้อ ๒๐ ไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บรักษาไว้หรือการ
เก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากเกินสมควร เลขาธิการอาจส่ังให้น าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด
หรือน าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการได้ ท้ังนี้ ตามระเบียบ ว่าด้วยการน าทรัพย์สินออกายทอดตลาดหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ 
ข้อ ๒๒ การเคล่ือนย้ายทรัพย์สินออกนอกสถานท่ี เก็บรักษาทรัพย์สินจะกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากเลขาธิการหรือผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ผู้อ านวยการส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือประธานกรรมการเก็บรักษา ทรัพย์สินก่อน 
 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สมชาย วงศ์สวัสด์ิ  
(นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ) 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนท่ี ๖๒ ง ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘) 

 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  
ว่าด้วยการน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด  

หรือน าไปใชป้ระโยชน์ของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 
 



โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการน าทรัพย์สินออกขาย
ทอดตลาดหรือน าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖(๕) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง จึงออกระเบียบไว ้ดังนี ้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการน าทรัพย์สินออกขาย
ทอดตลาดหรือน าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖  
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรักษาการ ตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบหรือค าส่ัง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีท่ีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด 

 
หมวด ๑  
บททั่วไป  

ข้อ ๕ ในระเบียบนี ้
“ กองทุน ” หมายความว่า กองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
“ ทรัพย์สิน ” หมายความว่า ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดท่ีคณะกรรมการได้มีค าส่ังให้ยึดหรืออายัดไว้แล้ว และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินท่ีคณะกรรมการ
หรือเลขาธิการได้มีค าส่ังให้ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวด้วย 
“ ส านักงาน ” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
“ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งต้ังแต่ผู้อ านวยการ ผู้บังคับการต ารวจ ผู้บังคับ
การกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ข้อ ๖ เลขาธิการอาจส่ังให้น าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือน าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการได้ เมื่อ
ปรากฏว่า 
(๑) ทรัพย์สินนั้นมีสภาพเป็นของสด ของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้ จะเป็นการเส่ียงต่อความเสียหาย หรือ
ค่าเสียหายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น 
(๒) ทรัพย์สินนั้นมีลักษณะท่ีอาจท าให้สกปรก เลอะเทอะ หรือมีกล่ิน หรืออาจรบกวน หรือก่อความร าคาญ 
(๓) ทรัพย์สินนั้นมนี้ าหนักมาก หรือไม่สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย หรือมีขนาดใหญ่มาก หรือเปลืองเนื้อที่ในการ
เก็บรักษา 
(๔) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สิน ซึ่งโดยสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย เช่น สารเคมี หรือส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิง 
(๕) ทรัพย์สินท่ีต้องเก็บรักษาไว้ในสถานท่ีโดยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพของตัวทรัพย์ 
ทรัพย์สินตาม (๑) ถึง(๕) ให้รวมถึงทรัพย์สินท่ีเลขาธิการเห็นว่าไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บรักษาไว้หรือหากเก็บรักษา
ไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น  



หมวด ๒  
การขายทอดตลาด  

ข้อ ๗ ในการขายทอดตลาดให้เลขาธิการแต่งต้ังคณะกรรมการขายทอดตลาดขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีข้าราชการในส านักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าท่ีด าเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน 
ในกรณีท่ีเห็นสมควร เลขาธิการอาจจัดจ้างหรือมอบหมายหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ
ขายทอดตลาดแทนก็ได้ โดยให้คณะกรรมการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่งด าเนินการประกวดราคา พิจารณา
ควบคุม ก ากับดูแลการขายทอดตลาดทรัพย์สินของหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนนั้น รวมท้ังก าหนด
ราคาขั้นต่ าของทรัพย์สินท่ีจะขายทอดตลาด 
กรณีจัดจ้างหรือมอบหมายหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนมาด าเนินการขาย ทอดตลาด ค่าใช้จ่ายในการ
ขายทอดตลาดจะต้องไม่สูงกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาขั้นต่ าของทรัพย์สินนั้น  
ข้อ ๘ การด าเนินการขายทอดตลาดให้กระท าโดยเปิดเผยตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด  
ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดตามระเบียบนี้ ให้ใช้เงินจากกองทุน 

หมวดที่ ๓  
การน าทรัพย์สินไปใชป้ระโยชน์ 

 
ข้อ ๑๐ ทรัพย์สินท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์จะต้องเป็นทรัพย์สินท่ีไม่เหมาะสมจะน าออกขายทอดตลาด หรือการ
น าทรัพย์สินไปใช้นั้นจะได้ประโยชน์มากกว่าการขายทอดตลาด 
ข้อ ๑๑ การน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ให้กระท าได้เฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้น  
ข้อ ๑๒ การขอน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ ให้หัวหน้าหน่วยงานราชการมีหนังสือแสดงความจ านงต่อ
เลขาธิการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(๑) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีประสงค์จะขอน า
ทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน ์ 
(๒) ประเภทของทรัพย์สินท่ีจะขอน าไปใช้ประโยชน์ 
(๓) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะขอน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ 
(๔) ลักษณะและระยะเวลาของการใช้ประโยชน์ 
(๕) การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดความช ารุดบกพร่อง เสียหายหรือสูญหาย 
ข้อ ๑๓ ในกรณีท่ีเลขาธิการเห็นว่าทรัพย์สินตามข้อ ๖ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน
สังกัดของส านักงาน เลขาธิการอาจอนุญาตให้หน่วยงานนัน้น าทรัพย์สินนัน้ไปใช้ประโยชน์ได้  
ข้อ ๑๔ การพิจารณาอนุญาตให้น าทรัพย์สินใดไปใช้ประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด ท้ังนี้ 
ในระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยงานราชการนั้นเป็นหน่วยงานราชการซึง่ท าหน้าท่ีปราบปรามยาเสพติด หรือท าหน้าท่ียึดหรืออายัด
ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
(๒) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะขอน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ 
(๓) ภาระต่างๆ ท่ีจะตกแก่ทางราชการหากไม่น าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ 
(๔) ความเสียหายหรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการน าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ 



(๕) พฤติการณ์ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น 
(๖) พฤติกรรมอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยราชการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อทรัพย์สินดังกล่าว
แล้วก็ไม่อนุญาตให้น าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์  
ข้อ ๑๕ การขอน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของหนว่ยงานราชการอื่นนอกจากหน่วยงานราชการตามข้อ ๑๔ 
(๑) ให้เลขาธิการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
ข้อ ๑๖ เมื่อหน่วยงานราชการใดได้รับอนุญาตให้น าทรัพย์สินใดไปใช้ประโยชน์ให้เลขาธิการจัดให้มีเอกสารการ
ส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินนั้นไว้เป็นหลักฐาน และมีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงาน
ราชการนั้น และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 
ข้อ ๑๗ หน่วยงานราชการท่ีน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ มีหน้าท่ีบ ารุงรักษาทรัพย์สินนั้น ถ้ามีความเสียหาย
หรือทรัพย์สินนั้นสูญหาย ให้รีบด าเนินการตามระเบียบของทางราชการและแจ้งให้เลขาธิการทราบทันที 
ข้อ ๑๘ เมื่อหมดความจ าเป็นท่ีจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นต่อไป หรือเมื่อครบก าหนดเวลาได้รับอนุญาต
แล้ว หรือเมื่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการเพิกถอนการอนุญาต ให้หน่วยงานราชการท่ีน าทรัพย์สินไปใช้
ประโยชน์จัดส่งทรัพย์สินนั้นคืนพร้อมหลักฐานการส่งคืนเป็นหนังสือภายในเวลาท่ีก าหนด 
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้ส่งคืนในสภาพที่เป็นอยู่ในขณะท่ีได้รับมอบทรัพย์สินนั้นไป เว้นแต่จะเส่ือมไปโดย
สภาพแห่งทรัพย์สินนั้นเองในกรณีท่ีไม่อาจส่งคืนในสภาพดังกล่าวได้ให้เลขาธิการพิจารณาด าเนินการตามท่ี
เห็นสมควร 
ข้อ ๑๙ ก่อนครบก าหนดเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้น าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ ถ้าหน่วยราชการท่ีน าทรัพย์สินไป
ใช้ประโยชน์ เห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ต่อไปอีก ให้หัวหน้าหน่วยราชการนั้นมี
หนังสือถึงเลขาธิการก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันแจ้งถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องน า
ทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
ให้เลขาธิการพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นตามวรรคหนึ่งโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๔ และในกรณี
ท่ีเลขาธิการไม่อนุญาตให้น าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปให้หน่วยงาน ราชการนั้นคืนทรัพย์สินพร้อม
หลักฐานการส่งคืนเป็นหนังสือภายในเวลาท่ีก าหนด และให้น าความในข้อ ๑๘ วรรคสอง มาใช้บังคับ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สมชาย วงศ์สวัสด์ิ  
(นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ) 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนท่ี ๖๒ ง ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘) 
 
 
 
 



 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  

ว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วย. การประเมินค่าเสียหาย
และค่าเส่ือมสภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๑๖ 
(๕) และมาตรา ๒๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด พ.ศ.๒๕๓๔ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการ ประเมินค่าเสียหายและค่า
เส่ือมสภาพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ ๒๕๔๗ ” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่า
ด้วยการประเมินค่าเสียหายและเส่ือมสภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใช้ข้อความนี้แทน 
“ ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้
“ ทรัพย์สิน ” หมายความว่า ทรัพย์สินท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ 
“ คณะกรรมการเก็บรักษา ” หมายความว่า คณะกรรมการเก็บรักษาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัด 
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีต้องคืนทรัพย์สินใดให้คณะกรรมการเก็บรักษาทรัพย์สิน ประเมินค่าเสียหายหรือค่าเส่ือมสภาพ
ของทรัพย์สินนั้น 
ข้อ ๕ ในกรณีจ าเป็นหรือสมควรเลขาธิการจะแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายหรือค่าเส่ือมสภาพขึ้น
เป็นการเฉพาะก็ได้ 
ข้อ ๖ ในการประเมินค่าเสียหายหรือค่าเส่ือมสภาพ ถ้ามีความจ าเป็นและ สมควร คณะกรรมการเก็บรักษา
หรือคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายหรือค่าเส่ือมสภาพอาจขอให้ผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญกับทรัพย์สินประเภท
ใดโดยเฉพาะ เป็นผู้ตรวจสอบและให้ความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินค่าเสียหายหรือ
เส่ือมสภาพทรัพย์สินนั้นก็ได้ 
ข้อ ๗ ในการประเมินค่าเสียหายหรือค่าเส่ือมสภาพให้ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นทรัพย์สินท่ีไม่อาจคืนได้ 
(๑) ทรัพย์สินท่ีสูญหาย เสียหาย หรือเส่ือมสภาพโดยส้ินเชิง 
(๒) ทรัพย์สินท่ีโดยสภาพไม่อาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ 
(๓) ทรัพย์สินท่ีโดยสภาพอาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ แต่คณะกรรมการเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมนั้นสูงเกนิควร ”  
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการประเมินค่าเสียหาย
และเส่ือมสภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใช้ข้อความนี้แทน 



“ ข้อ ๙ เลขาธิการจะส่ังให้คณะกรรมการเก็บรักษาหรือคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายหรือค่าเส่ือมสภาพ
ช้ีแจงเหตุผลและหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินค่าเสียหายหรือค่าเส่ือมสภาพ หรือส่ังให้มีการประเมินใหม่ก็ได้ 
หากเห็นว่าค่าเสียหายหรือค่าเส่ือสภาพที่ประเมินไว้นั้นสูงหรือต่ าเกินสมควร หรือหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ประเมินยังไม่เหมาะสม ” 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สมชาย วงศ์สวัสด์ิ  
(นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ) 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนท่ี ๖๒ ง ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘) 

 

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการน า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือน าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดออกระเบียบไว้ ดังนี้  
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่า  
ด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๔๘” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการ  
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ ๒๕๓๗ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้ 
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ทรัพย์สินท่ีมีลักษณะตามข้อ ๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่า
ด้วยการน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือน าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ  
“คณะกรรมการขายทอดตลาด” หมายความว่า คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามข้อ ๗ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือน าไปใช้ประโยชน์ของทาง
ราชการ  



“ผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน” หมายความว่า ผู้มีหน้าท่ีเก็บ รักษาทรัพย์สินท่ียึดหรืออายัด ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัด  
ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกค าส่ัง
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให้ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ 
ทรัพย์สินคดียาเสพติดรายงานเลขาธิการทันทีเพื่อพิจารณาส่ังการ  

หมวด ๑ 
การด าเนินการขายทอดตลาด 

ข้อ ๖ การด าเนินการขายทอดตลาดในหมวดนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีเลขาธิการก าหนด  
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด หรือผู้อ านวยการส านักงาน
ป้องกันและปราบรามยาเสพติดภาค อาจเสนอเลขาธิการมอบหมายหรือจัดจ้างหน่วยงานราชการหรือ
บริษัทเอกชนเป็นผู้ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นรายครั้งหรือรายปีก็ได้  
ข้อ ๗ เมื่อเลขาธิการมีค าส่ังให้น าทรัพย์สินใดออกขายทอดตลาด ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดจัดท า
ประกาศขายทอดตลาดโดยเร็ว  
ข้อ ๘ ประกาศขายทอดตลาดตามข้อ ๗ ให้เป็นไปตามแบบท่ีผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพ
ติดก าหนด โดยอย่างน้อยให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีจะขาย ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ส่ังให้ขายทอดตลาด  
(๒) วัน เวลา สถานท่ีท่ีจะขาย  
(๓) จ านวนและรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีช่ือเจ้าของ ประเภท ลักษณะ ขนาด หรือ
น้ าหนัก และภาระหนี้สินในตัวทรัพย์สินนั้น ถ้าเป็นท่ีดินให้แจ้งเนื้อที่ ท่ีต้ังของท่ีดิน ถ้ามีข้อสัญญาและค าเตือน
ก็ให้ระบุไว้โดยชัดเจน  
(๔) เงื่อนเวลา การช าระเงิน ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ข้อ ๙ สถานท่ีขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ขาย ณ ท่ีท าการของส านักงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค สถานท่ีท่ี
ทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่ สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน หรือสถานท่ีท่ีเลขาธิการหรือคณะกรรมการขายทอดตลาด
เห็นสมควร  
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดจัดให้มีการส่งประกาศขายทอดตลาดไปยังผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือ
ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน และปิดประกาศขายทอดตลาดนั้นไว้โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีจะขาย 
สถานท่ีท่ีทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่ และท่ีชุมนุมชน หรือสถานท่ีอื่นท่ีเห็นสมควร ก่อนวันขายไมน่้อยกว่า ๕ วัน  
ในกรณีท่ีเห็นสมควรจะประกาศขายทอดตลาดในหนังสือพิมพ์รายวันหรือทางวิทยุกระจายเสียงหรือทาง
โทรทัศน์ หรือส่ืออิเล็กโทรนิคส์ อื่น แทนการปิดประกาศก็ได้  
ข้อ ๑๑ การจัดส่งประกาศขายทอดตลาดไปยังส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีจะขายทอดตลาดนั้น ให้
เป็นไปตามท่ีผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดหรือผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดประจ าภาคก าหนด  
ข้อ ๑๒ การขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ีโดยสภาพถ้าหน่วงช้าไว้จะเกิดความเสียหาย หรือค่าเสียหายจะเกินส่วน
แห่งค่าทรัพย์สินนั้น ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่งแต่ต้องด าเนินตามข้อ ๑๐ 
วรรคสอง ก่อนวันขายไมน่้อยกว่า ๑ วัน  
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดก าหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดโดยให้ค านึงถึง



หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(๑) ราคาประเมินทรัพย์สินขณะยึดหรืออายัดไว้  
(๒) สภาพและลักษณะของทรัพย์สินในขณะท่ีจะขายทอดตลาด  
(๓) ราคาของทรัพย์สินในท้องตลาดในขณะท่ีจะขายทอดตลาด  
(๔) ราคาประเมินเพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของทางราชการ  
(๕) ราคาทรัพย์สินท่ีผู้เชียวชาญ ผู้ช านาญการ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ หรือสมาคมวิชาชีพเฉพาะ ประเมิน
ตามท่ีคณะกรรมการขายทอดตลาดขอความร่วมมือ  
(๖) ในกรณีท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีมีภาระจ านอง ให้ค านวณต้นเงินและดอกเบ้ียค้างช าระจนถึงวันขาย กับ
ค่าธรรมเนียมต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย  
ข้อ ๑๔ การขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ีมีภาระจ านอง ให้ขายทรัพย์สินนั้นโดยมีภาระจ านองติดไปและให้
คณะกรรมการขายทอดตลาดแจ้งให้ผู้รับจ านองทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงวัน เวลา และสถานท่ี
ท่ีจะท าการขายทอดตลาด พร้อมท้ังให้สอบถามผู้รับจ านองถึงรายละเอียดของการจ านอง เช่น ต้นเงินและ
ดอกเบ้ียท่ีค้างช าระ ถ้าผู้รับจ านองไม่แจ้งให้ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีได้รับหนงัสือ ให้ค านวณเงินท่ีต้อง
ช าระให้ผู้รับจ านอง โดยค านวณต้นเงินค้างช าระกับดอกเบ้ียตามอัตราท่ีก าหนดโดยกฏหมายท่ีใช้บังคับใน
ขณะท่ีขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าการขายทอดตลาดโดยปลอดจ านองจะท าให้ได้ราคาดีกว่า ให้
คณะกรรมการขายทอดตลาดรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว  
ข้อ ๑๕ กรณีท่ีเลขาธิการมีค าส่ังให้จัดจ้างบริษัทเอกชนมาด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ผู้อ านวยการ
ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดหรือผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 
ด าเนินการออกประกาศภายใน ๕ วันนับแต่วันท่ีเลขาธิการมีค าส่ัง เพื่อให้บริษัทเอกชนยื่นซองประกวดราคา  
การประกาศ ให้น าความตามข้อ ๑๐ มาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยอย่างน้อยให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
(๑) ทรัพย์สินท่ีจะขายทอดตลาด มูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ  
(๒) วิธีการขายทอดตลาด  
(๓) ลักษณะหรือระยะเวลาจัดจ้าง  
(๔) วัน เวลา สถานท่ี ท่ีจะให้ ยื่นซองประกวดราคา  
ข้อ ๑๖ การพิจารณาจัดจ้างบริษัทเอกชนรายใดให้เป็นผู้ด าเนินการขายทอดตลาด ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี ้ 
(๑) ฐานะความมั่นคงของบริษัท  
(๒) บริษัทนั้นเป็นผู้ประกอบอาชีพเฉพาะเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
(๓) บริษัทนั้นเป็นผู้เช่ียวชาญ ผู้ช านาญการ หรือ ผู้ประกอบอาชีพเฉพาะเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีมีค าส่ังให้ขาย
ทอดตลาด  
(๔) บริษัทเอกชนนั้นเสนอค่าใช้จ่ายต่ ากว่าผู้เสนอราคารายอื่น แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของราคาทรัพย์สิน  
กรณีมอบหมาย ให้หน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนด าเนินการขายทอดตลาด ให้ 
ค านึงถึงหลักเกณฑ์ ตาม (๑) (๒) และ (๓) หรือเป็นบริษัทเอกชนท่ีเคยมอบหมายหรือว่าจ้างให้ 
ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินในลักษณะเดียวกันมาก่อน  
สัญญามอบหมายหรือจัดจ้างให้เป็นไปตามแบบท่ีผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดี 
ยาเสพติดก าหนด  
ข้อ ๑๗ การขายทอดตลาดโดยบริษัทเอกชนตามข้อ ๖ เลขาธิการอาจอนุญาตให้ส่งมอบทรัพย์สินท่ีจะขาย



ให้กับบริษัทเอกชนท่ีจะด าเนินการขายทอดตลาดโดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน ก็ได้ โดยให้ระบุไว้ในสัญญา
มอบหมายหรือจัดจ้างเกี่ยวกับผู้ได้รับมอบทรัพย์สิน ก าหนดเวลาท่ีให้ด าเนินการขายทอดตลาด และข้อความ
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามจ านวนหรืออัตราท่ีก าหนดในกรณีทรัพย์สินนั้นช ารุด บกพร่อง สูญหาย หรือไม่
ด าเนินการขายตามก าหนดเวลา  
หลักประกันอาจใช้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  
(๑) เงินสด  
(๒) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
(๓) แคชเชียร์เช็ค 
(๔) หุ้นหรือหุ้นกู้ท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
(๕) อสังหาริมทรัพย์  
(๖) บุคคลอื่นโดยมีหลักประกันตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ(๕) มอบเป็นหลักประกัน  
(๗) หลักทรัพย์อื่นท่ีเลขาธิการเห็นสมควรให้รับเป็นหลักประกันได้  
ข้อ ๑๘ หลักประกันนัน้ ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้จัดการดังต่อไปนี้  
(๑) ให้ส่งคืน เมื่อมีการด าเนินการเป็นไปตามสัญญามอบหมายหรือจัดจ้าง และบริษัทเอกชนท่ีด าเนินการขาย
ทอดตลาดได้ส่งมอบเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดแล้ว  
(๒) ให้ริบ เมื่อมีการด าเนินการผิดสัญญามอบหมายหรือจัดจ้าง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  
ข้อ ๑๙ ภายใต้บังคับข้อ ๗ ถึง ข้อ ๑๐ ในกรณีมอบหมายหรือจัดจ้างหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชน
ด าเนินการขายทอดตลาด ให้หน่วยงานราชการหรอืบริษัทเอกชนได้รับการยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามขัอ
บังคับดังกล่าว โดยให้ด าเนินการขายทอดตลาดตามวิธีปกติของหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนนั้น  
 
 

หมวด ๒ 
วิธีการขายทอดตลาด 

ข้อ ๒๐ การขายทอดตลาด ตามปกติให้ขายโดยการเสนอราคาด้วยปากเปล่า หรือยื่นซองประกวดราคา เว้นแต่
คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นสมควรให้ขายทอดตลาดโดยวิธีอื่น  
ข้อ ๒๑ ก่อนการขายทอดตลาดให้คณะกรรมการขายทอดตลาดอ่านประกาศขายทอดตลาดหรือโฆษณาการ
ขายทอดตลาดรวมท้ังวิธีการหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการขายทอดตลาดครั้งนั้นโดยเปิดเผย  
ในกรณีท่ีเป็นการขายทรัพย์สินท่ีมีภาระจ านอง ให้ประกาศช่ือผู้รับจ านองพร้อมท้ังต้นเงนิและดอกเบ้ียท่ียังค้าง
ช าระจนถึงวันขาย และระบุให้ผู้ซื้อทรัพย์สินนั้นทราบว่าจะต้องรับภาระจ านองไปด้วย  
ข้อ ๒๒ ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้คณะกรรมการขายทอดตลาดแจ้งให้บรรดาผู้สู้ราคาซึ่งจะเข้าสู้
ราคาในนามของบุคคลอื่น แสดงใบมอบอ านาจก่อนเข้าสู้ราคาและแจ้งด้วยว่าถ้าผู้สู้ราคาผู้ใดเข้าสู้ราคาแทน
บุคคลอื่นโดยมิได้แสดงใบมอบอ านาจก่อน จะถือว่าผู้สู้ราคานั้นกระท าการในนามตนเองในกรณีเช่นนี้ถ้า
ทรัพย์สินท่ีขายทอดตลาดนั้นเป็นทรัพย์สินท่ีต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้สู้ราคาผู้นั้นจะขอให้จดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ในช่ือบุคคลอื่นเป็นผู้ซื้อโดยอ้างว่าตนเป็นเพียงตัวแทนมิได้  
ข้อ ๒๓ การขายทอดตลาดทรัพย์สินย่อมบริบูรณ์เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดงความตกลงขายด้วยวิธี
เคาะไม้ หรือวิธีการอื่นท่ีคณะกรรมการขายทอดตลาดก าหนด 
ข้อ ๒๔ การเสนอสู้ราคาในการขายทอดตลาดให้เป็นไปตามอัตราเพิ่มราคาท่ีเลขาธิการก าหนดและแจ้งให้ผู้เข้า



สู้ราคาทราบก่อนการขายทอดตลาด  
ในการเสนอราคาด้วยปากเปล่า ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดร้องขานจ านวนเงินท่ีมีผู้สู้ราคาไม่น้อยกว่า ๓ 
หน ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงขึ้นและได้ราคาพอสมควรให้ร้องขานจ านวนเงินท่ีมีผู้สู้ราคาสูงสุดพร้อมกับเคาะไม้ แต่ถ้า
ก่อนเคาะไม้มีผู้สู้ราคาสูงขึ้นไปอีกก็ให้ร้องขานราคาต้ังต้นใหม่ตามล าดับดังกล่าว  
ในกรณีท่ีมีเหตุสงสัยว่า ผู้ใดจะไม่สู้ราคาโดยสุจริตหรือไม่สามารถจะช าระราคาได้ คณะกรรมการขาย
ทอดตลาดจะสอบถามผู้นั้นเสียก่อนจึงเคาะไม้ก็ได้  
ข้อ ๒๕ ถ้าผู้สู้ราคาถอนค าสู้ราคาของตนก่อนเคาะไม้ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดต้ังต้นร้องขายใหม่  
ข้อ ๒๖ การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามปกติเมื่อเคาะไม้ตกลงขายแล้วผู้ซื้อต้องช าระเงินทันทีเว้นแต่ทรัพย์สิน
ซึ่งมีราคาต้ังแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปอาจให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจ าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาซื้อ และท าสัญญา
โดยมีเงื่อนไขในการช าระเงินท่ีค้างช าระภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันขาย เมื่อได้ช าระเงินท้ังหมดแล้ว
จึงให้โอนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ  
ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอื่น เลขาธิการอาจก าหนดให้ผู้ซื้อวางเงินมัด
จ าและก าหนดเวลาช าระเงินได้ตามท่ีเห็นสมควร 
ในกรณีท่ีผู้ซื้อไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ผู้ซื้อยื่นค าร้องขอผ่อนผันพร้อม
เหตุผลความจ าเป็นต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นสมควรให้รายงาน
เลขาธิการเพื่อพิจารณาส่ังการ 
ข้อ ๒๗ ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีขายมีราคาสูงมาก โดยมีราคาประเมินขณะยึดหรืออายัดหรือคาดหมายว่าจะขาย
ได้ในราคาไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทขึ้นไป ผู้ซึ่งจะมีสิทธิเข้าสู้ราคาในกรณีนี้ต้องน าแคชเชียร์เช็คจ านวนเงนิไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของราคาตามข้อ ๑๓(๑) มาวางเป็นประกัน และเมื่อขายทรัพย์สินได้แล้วให้ถือว่า
แคชเชียร์เช็คของผู้ซื้อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการช าระราคา  
ข้อ ๒๘ ห้ามกรรมการขายทอดตลาดเข้าสู้ราคาหรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดครั้งท่ีตนท า
หน้าท่ีเป็นกรรมการ  
ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าการขายทอดตลาดทรัพย์สินใดไม่มีผู้เข้าสู้ราคาหรือมีผู้เสนอ
ราคาต่ ากว่าราคาท่ีก าหนดตามข้อ ๑๓ หรือมีกรณีท่ีเห็นว่าการสู้ราคาอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตให้มีอ านาจถอน
ทรัพย์สินนั้นออกจากการขายทอดตลาด ส่ังงดการขายทอดตลาดหรือเล่ือนการขายทอดตลาดออกไป แล้ว
รายงานให้เลขาธิการทราบ  
ข้อ ๓๐ เมื่อขายทอดตลาดบริบูรณ์ ถ้าผู้ซื้อไม่ช าระเงินหรือไม่วางเงนิมัดจ าตามท่ีได้ตกลงกันหรือตามข้อสัญญา
ในข้อ ๒๖ ให้น าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ าอีก ในการขายทอดตลาดครั้งหลังนี้ให้แจ้งให้ผู้ซื้อทราบ
ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะขาย และเมื่อขายแล้วได้เงินเท่าใด หากไม่คุ้มกับการขายทอดตลาดครั้งก่อน
ให้จัดการเรียกร้องให้ผู้ซื้อเดิมช าระเงินส่วนท่ีขาดนั้น หรือด าเนินการตามกฎหมายหากจ าเป็น  
ข้อ ๓๑ การขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งผู้ยึดถือครอบครองจะต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ก่อน เช่น อาวุธปืน ให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจ าไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาซื้อ และให้น าใบอนุญาตมาแสดง
ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดภายใน ๑ เดือน นับแต่วันท่ีการขายทอดตลาดบริบูรณ์ พร้อมท้ังช าระเงินท่ี
ค้างช าระให้ครบถ้วน ถ้าพ้นก าหนดดังกล่าวแล้วไม่สามารถน าใบอนุญาตมาแสดงได้ให้ริบเงินมัดจ า และให้
คณะกรรมการขายทอดตลาดด าเนินการขายทอดตลาดซ้ าอีกตามข้อ ๓๐  
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการท่ีผู้ซื้อไม่อาจน าใบอนุญาตมาแสดงได้มิได้เกิดจากความผิดของผู้ซื้อหรือมิได้เกิดจากการ
ท่ีผู้ซื้อจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดขยายเวลาออกไปได้ตามท่ีเห็นสมควรแต่ไม่
เกิน ๑ เดือน  



ข้อ ๓๒ ในระหว่างการขายทอดตลาดให้คณะกรรมการขายทอดตลาดบันทึกการขายทอดตลาดทรัพย์สินแต่ละ
รายการตามแบบท่ีผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดก าหนด และเมื่อด าเนินการขาย
ทอดตลาดเรียบร้อยแล้วให้รายงานเลขาธิการเพื่อทราบ  
ข้อ ๓๓ การขายทอดตลาดโดยหน่วยราชการหรือบริษัทเอกชน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามหมวด
นี้ แต่ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเข้าร่วมสังเกตการณ์การขายทอดตลาด และบันทึกการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินแต่ละรายการตามแบบท่ีผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดก าหนด และเมื่อ
ด าเนินการขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้วให้รายงานเลขาธิการเพื่อทราบ  
กรณีท่ีเห็นว่าการสู้ราคาอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตให้คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอ านาจถอนทรัพย์สินนั้นออก
จากการขายทอดตลาด ส่ังงดการขายทอดตลาดหรือเล่ือนการขายทอดตลาดออกไป แล้วรายงานให้เลขาธิการ
ทราบ  

หมวด ๓ 
การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน 

ข้อ ๓๔ ภายใต้บังคับข้อ ๒๗ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน เมื่อผู้ซื้อช าระเงินครบถ้วนแล้วให้  
คณะกรรมการขายทอดตลาดส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ซื้อไป ถ้าเป็นทรัพย์สินท่ีจะต้องแก้ทะเบียนช่ือผู้เป็นเจ้าของ 
เช่น อาวุธปืน รถ เรือ ให้เลขาธิการแจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการทางทะเบียนต่อไป  
ในกรณีท่ีทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งเป็นท่ีดินหรือโรงเรือนซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินท่ีมีโฉนดหรือหนังสือส าคัญส าหรับ
ท่ีดิน ให้เลขาธิการแจ้งเจ้าพนักงานท่ีดินเพื่อด าเนินการทางทะเบียนต่อไป  
ข้อ ๓๕ ค่าใช้จ่ายในการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน เช่น ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าขนย้าย หรือค่าใช้จ่าย
อื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นภาระของผู้ซื้อ  

หมวด ๔ 
วิธีรับเงิน 

ข้อ ๓๖ การรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เมื่อผู้ซื้อช าระเงินแล้วให้คณะกรรมการขายทอดตลาดออก
ใบรับเงินโดยมีส าเนา ๒ ฉบับ ต้นฉบับมอบให้ผู้ซื้อ ส่วนส าเนาส่งให้ผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน ๑ ฉบับ อีก ๑ 
ฉบับ เก็บไว้เป็นต้นขั้ว  
ข้อ ๓๗ การรับเงินโดยปกติให้รับเป็นเงินสด แต่ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นสมควรอาจรับเงินเป็นเช็ค
หรือตั๋วแลกเงินก็ได้ โดยให้จดเลขท่ีเช็คหรือตั๋วแลกเงินในใบรับเงินด้วย ในกรณีท่ีไม่ใช่เช็คหรือตั๋วแลกเงินของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องเป็นเช็คหรือตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารส่ังจ่ายหรือธนาคาร
รับรอง  
เมื่อได้ช าระเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้วไม่ว่าเป็นการช าระเป็นเงินสด เช็ค หรือตั๋วแลกเงินก็ตาม 
ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดส่งมอบให้ผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาไว้ตามระเบียบต่อไป  
ข้อ ๓๘ การรับเงินเป็นเช็คหรือตั๋วแลกเงิน หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ให้ผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษา 
ทรัพย์สินแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อด าเนินการเรียกร้องผู้ซื้อให้ช าระเงินนั้นหรือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
ข้อ ๓๙ ในกรณีท่ีเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ีมีหลักฐานแสดงว่าผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย หรือเป็น
ทรัพย์สินท่ีติดจ านอง หรือทรัพย์สินท่ีมีบุริมสิทธิอย่างอื่น ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดแจ้งผู้มีหน้าท่ีเก็บ



รักษาทรัพย์สินเพื่อทราบ  
ข้อ ๔๐ ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด ให้เบิกจากกองทุน  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ 

 
พลต ารวจโท กฤษณะ ผลอนันต์ 

(กฤษณะ ผลอนันต์)  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

เร่ือง ก าหนดอัตราเพิ่มราคาในการเสนอสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๔ แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่า
ด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เลขาธิการ ป.ป.ส. จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี ้ 
๑. ยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง ก าหนดอัตราเพิ่มราคาใน
การเสนอสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๗  
๒. ทรัพย์สินท่ีจะขายทอดตลาด ก าหนดราคาเริ่มต้นไม่ถึง ๑,๐๐๐ บาท ผู้สู้ราคาจะเสนอเพิ่มราคาครั้งละ
เท่าใดก็ได้  
๓. ทรัพย์สินท่ีจะขายทอดตลาด ก าหนดราคาเริ่มต้นต้ังแต่ ๑,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ผู้สู้ราคาจะต้องเสนอเพิ่มราคา
ครั้งละไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ บาท  
๔. ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินแต่ละรายการไม่ว่าจะมีการเสนอราคสูงขึ้นเพียงใดก็ตาม ให้ผู้สู้ราคา แต่ละ
รายใช้อัตราเพิ่มราคาตามข้อ ๒ หรือขอ้ ๓ แล้วแต่กรณี ในการเสนอเพิ่มราคาต้ังแต่เริ่มต้นจนการขาย
ทอดตลาดบริบูรณ์  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  

พลต ารวจโท กฤษณะ ผลอนันต์  
(กฤษณะ ผลอนันต์)  

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  



 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  

ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๓๖  

 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖(๕) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลังออกระเบียบไว ้ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๓๖ง” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้ 
“คณะอนุกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะอนุกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปราม ยาเสพติด  
“พนักงานกองทุน” หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามระเบียบนี้  
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบหรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด  

หมวด ๑  
หมวดทั่วไป  

ข้อ ๕ เมื่อทรัพย์สินใดตกเป็นของกองทุน ให้ปฏิบัติดังนี้  
(๑) ให้ผู้ซึ่งมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพร้อมท้ังหนังสือน าส่งจ านวนสองชุดมอบแก่ ผู้อ านวยการส านัก
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดหรือพนักงานกองทุนซึ่งผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
มอบหมายให้เป็นผู้ตรวจรับทรัพย์สิน (๑)  
(๒) ให้ผู้ตรวจรับทรัพย์สินด าเนินการดังต่อไปนี้  

 
(๑) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยกองทุนป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน ซึ่งมีผลบังคับต้ังแต่



วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง ลงวันท่ี ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๕. 

(ก) ท าการส ารวจทรัพย์สินและบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวน ประเภท รวมท้ังมูลค่าของทรัพย์สินนั้น โดย
อาจมีรายละเอียดอื่นตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ แล้วรายงานและเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการกองทุนว่า
สมควรด าเนินการแก่ทรัพย์สินนั้นต่อไปอย่างไร 
(ข) ตรวจสอบทรัพย์สินให้ถูกต้องตามรายละเอียดในหนังสือน าส่ง แล้วให้ผู้น าส่งและผู้ตรวจรับทรัพย์สินลง
นามก ากับไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหนังสือน าส่งไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละหนึ่งชุด หากทรัพย์สินนั้นไม่
ครบถ้วน หรือมีความช ารุดเสียหาย ให้บันทึกไว้โดยชัดแจ้งด้วย  
ข้อ ๖ เมื่อได้มีการตรวจรับทรัพย์สินตามข้อ ๕ แล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้ 
(๑) ถ้าเป็นเงิน ให้น าส่งผู้รับเงินตามข้อ ๑๑ ทันที ท้ังนี้ ต้องไม่ช้ากว่าวันท าการวันแรกที่อาจน าส่งได้  
(๒) ทรัพย์สินท่ีเป็นสังหาริมทรัพย์ ให้น าไปเก็บรักษาไว้ที่สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน หรือจะฝาก
เก็บรักษาไว้ที่สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินของส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วย
การเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัดก็ได้  
(๓) ทรัพย์สินท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นทรัพย์สินท่ีมีลักษณะตามข้อ ๗ จะมอบให้บุคคลซึ่งได้ดูแลรักษา
ทรัพย์สินในระหว่างการยึดหรืออายัดดูแลรักษาต่อไป หรือจะจ้างบุคคลอื่นให้ดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือเช่า
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไปพลางก่อนในระหว่างท่ีคณะอนุกรรมการกองทุนยงัไม่มีมติเกี่ยวกับทรัพย์สิน
นั้นก็ได้  
เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานคณะอนุกรรมการกองทุนโดยเร็ว และในกรณีท่ีเป็นทรัพย์สินท่ี
มีหลักฐานทางทะเบียน ให้เลขาธิการจัดการเกี่ยวกับหลักฐานทางทะเบียนดังกล่าวให้เรียบร้อยด้วย  
ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินตามข้อ ๕ รายงานคณะอนุกรรมการกองทุนโดยด่วนท่ีสุดเมื่อปรากฏว่า  
(๑) ทรัพย์สินนั้นมีสภาพเป็นของสด ของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้ จะเป็นการเส่ียงต่อความเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น  
(๒) ทรัพย์สินนั้นมีลักษณะท่ีอาจท าให้สกปรก เลอะเทอะ หรือมีกล่ิน หรืออาจรบกวน หรือก่อความร าคาญ  
(๓) ทรัพย์สินนั้นมนี้ าหนักมาก หรือไม่สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย หรือมีขนาดใหญ่มาก หรือเปลืองเนื้อที่ในการ
เก็บรักษา  
(๔) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินซึง่โดยสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย เช่นสารเคมี หรือส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิง  
(๕) ทรัพย์สินท่ีต้องเก็บรักษาไว้ในสถานท่ีโดยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพของตัวทรัพย์  

หมวด ๒  
การบริหารกองทุน  

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธาน
อนุกรรมการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมต ารวจ ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นไม่เกินสองคน เป็นอนุกรรมการ และผู้อ านวยการกองตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดเป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ  
คณะอนุกรรมการจะแต่งต้ังข้าราชการคนหนึ่งหรอืหลายคนในส านักงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้  
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึง่พ้นจากต าแหน่ง
อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 



ข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
(๑) พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบนี้  
(๒) ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน  
(๓) ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจัดการและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน  
(๔) วางระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก าหนดหลักเกณฑ์ในกรณีดังต่อไปนี้  
(ก) การน าทรัพย์สินของกองทุนไปใช้ประโยชน์  
(ข) การจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน  
(ค) การจ่ายเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุน หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนจากการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
(ง) การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล  
(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินจากกองทุนครั้งหนึ่ง ถ้ามีจ านวนหรือมูลค่าเกินห้าล้านบาทจะต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการก่อน  
ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ตามมาตรา ๓๔ ได้แก่กรณีดังต่อไปนี ้ 
(๑) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบ าบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
(๒) สนับสนุนหรือจัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด การ
บ าบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
(๓) สนับสนุนหรือจัดให้มีวิทยากรซึ่งมีความรู้หรือความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การ
บ าบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
(๔) สนับสนุนหรือจัดให้มีการให้บริการหรือจัดกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด การบ าบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
(๕) สนับสนุนการประสานงานระหว่างหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด การบ าบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
(๖) กิจการอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
หมวด ๓  

การรับเงิน 

 
ข้อ ๑๑ การรับเงินของกองทุน ให้เลขาธิการหรือพนักงานกองทุนต้ังแต่ระดับ ๘ ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 
ร่วมกับผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด หรือพนักงานกองทุนต้ังแต่ระดับ ๖ ซึ่งผู้อ านวยการ
ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด หรือพนักงานกองทุนต้ังแต่ระดับ ๖ ซึ่งผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ
ทรัพย์สินคดียาเสพติดมอบหมาย เป็นผู้รับเงินและออกหลักฐานการรับเงิน แล้วด าเนินการตามข้อ ๑๕(๑) (๒)  



 
(๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยกองทุนป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๔ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

หมวด ๔  
การจ่ายเงิน  

ข้อ ๑๒ เงินของกองทุน ให้จ่ายได้ตามจ านวนท่ีคณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติส าหรับกรณี 
ดังต่อไปนี ้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการกองทุนก าหนด  
(๒) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และการขายทอดตลาด  
ทรัพย์สิน  
(๓) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัด  
(๔) ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินตามมาตรา ๒๓ และค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าเสียหายและค่า
เส่ือมสภาพตามมาตรา ๒๔  
(๕) เงินค่าเสียหายและค่าเส่ือมสภาพตามมาตรา ๒๔  
(๖) เงินสินบนตามข้อ ๑๙ และเงินรางวัลตามข้อ ๒๐  
(๗) ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
การจ่ายเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส าหรับกรณีอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการกองทุนกระท าได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
ข้อ ๑๓ วิธีการจ่ายเงินท่ีได้รับอนุมัติตามข้อ ๑๒ แล้ว ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ แต่ถ้าไม่มี
ระเบียบท่ีเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด  
ข้อ ๑๔ ให้กองทุนมีเงินทดรองจ่ายภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการก าหนด  

หมวด ๕  
การเก็บรักษาทรัพย์สิน 

ข้อ ๑๕ ทรัพย์สินของกองทุนให้เก็บรักษาไว้ดังนี้  
(๑) ในกรณีท่ีเป็นเงิน ให้ฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
(๒) ในกรณีท่ีเป็นทรัพย์สินอื่น ให้เก็บรักษาไว้ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการเก็บ
รักษาทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัด  

หมวด ๖  
การจัดหาผลประโยชน์  

ข้อ ๑๖ คณะอนุกรรมการกองทุนอาจน าเงินของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ได้ดังนี้  
(๑) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือต๋ัวเงินคลัง  
(๒) ลงทุนอย่างอื่น โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง  
ข้อ ๑๗ คณะอนุกรรมการกองทุนอาจน าทรัพย์สินอื่นไปจัดหาผลประโยชน์ได้ตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับการ



น าทรัพย์สินท่ีเก็บรักษาไว้ในระหว่างการยึดหรืออายัดไปจัดหาผลประโยชน์ แต่ถ้ามีกรณี จ าเป็นและสมควร
นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

หมวด ๗  
เงินสินบนและเงินรางวัล  

ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร คณะอนุกรรมการกองทุนอาจพิจารณามีมติให้มีการจ่ายเงินสินบนหรือเงิน
รางวัลได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในหมวดนี้  
การจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามท่ีก าหนดไว้ในหมวดนี้ เป็นเพียงหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติการตามท่ีคณะอนุกรรมการกองทุนเห็นสมควร มิใช่เป็นการโฆษณา หรือให้ค ามั่นตามกฎหมายแก่
บุคคลใด ในอันท่ีจะยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิในเงินดังกล่าว  
ข้อ ๑๙ คณะอนุกรรมการกองทุนมีอ านาจพิจารณาจ่ายเงินสินบนแก่ผู้ซึ่งช้ีแนะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี ทราบถึง
ตัวทรัพย์สิน แหล่งท่ีมา หรือสถานท่ีต้ังของทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดย
มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานพอสมควรท่ีสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สิน จนมีผลให้ทรัพย์สิน
นั้นตกเป็นของกองทุน  
เงินสินบนที่จะจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการกองทุนก าหนดโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของข้อมูลและ
พยานหลักฐานท่ีได้รับจากผู้ช้ีแนะ และมูลค่าของทรัพย์สิน โดยใหจ่้ายได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินท่ีค านวณได้
จากราคาทรัพย์สินท่ีประเมินได้ในวันท่ียึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือของราคาท่ีได้จากการขายทอดตลาด 
แล้วแต่กรณี หักด้วยค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น (๓)  
ข้อ ๒๐ คณะอนุกรรมการกองทุนมีอ านาจพิจารณาจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบ 
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ซึ่งท าหน้าท่ีสืบสวน สอบสวน 
หรือจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนมีผลให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน โดยให้จ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละยี่สิบห้าของเงินท่ีค านวณได้จากราคาทรัพย์สินท่ีมีการประเมินได้ในวันท่ียึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือของ
ราคาท่ีได้จากการขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี หักด้วยค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินหรือขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินนั้น หากในคดีใดมีการจ่ายเงินรางวัลแต่ไม่มีการจ่ายเงินสินบนให้น าเงินสินบนคดีนั้นจ่าย
เป็นเงินรางวัลเพิ่มเติม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินจ านวนเงินขั้นสูงท่ีคณะกรรมการก าหนด (๔)  
ข้อ ๒๑ เงินสินบนหรือเงินรางวัล ให้จ่ายหลังจากน าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดหรือน าไปใช้ประโยชน์แล้ว 
หากไม่มีการน าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดหรือไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันท่ี
ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน ให้คณะอนุกรรมการกองทุนประเมินราคาทรัพย์สินนั้นตามท่ีเห็นสมควร เพื่อ
น ามาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดเงินสินบนหรือเงินรางวัล  
ข้อ ๒๒ ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลมีหลายคน ให้แบ่งเงินนั้นคนละส่วนเท่าๆ กัน เว้นแต่
คณะอนุกรรมการกองทุนจะเห็นสมควรก าหนดเป็นอย่างอื่น  

 
(๓) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๘๔ ง ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
(๔) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยกองทุนป้องกันและ



ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๘๔ ง ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 

หมวด ๘  
การบัญช ี 

ข้อ ๒๓ ให้ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดจัดท าบัญชี ตามระบบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง (๕)  
ข้อ ๒๔ ให้ส านักงานจัดท างบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีท่ีล่วงมาแล้วภายใน ๙๐ วัน นับ
แต่วันส้ินปีปฏิทิน เพื่อรายงานคณะกรรมการและส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรอง และ
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๓๙ พร้อมท้ังส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังทราบด้วย (๖)  
ข้อ ๒๕ ให้ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
ของกองทุนและรายงานคณะอนุกรรมการกองทุนเมื่อส้ินปีปฏิทิน (๗)  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖  

(ลงช่ือ) ศักด์ิ สนองชาติ  
(นายศักดิ์ สนองชาติ)  

ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนท่ี ๕๙ ลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๖) 

 
(๕) -(๗) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยกองทุนป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้
แทน 

 
ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน  
พ.ศ. ๒๕๓๗  

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๙(๔) แห่งระเบียบคณะกรรมการการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยกองทุนป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 



ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการ 
จัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ เป็นต้นไป  
( ๑) ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม กอง หรือท่ีมีช่ือเรียกเป็นอย่างอื่น หน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
“หน่วยงานของเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไร 
และด าเนินการเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด  
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด  
ข้อ ๔ ให้ผู้อ านวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับหรือค าส่ัง เพื่อให้การปฏิบัติการ
เป็นไปตามระเบียบนี้  
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้ให้ผู้อ านวยการเสนอคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อ
พิจารณา 

 
หมวด ๑  

การน าทรัพย์สินของกองทุนไปใช้ประโยชน ์ 

ข้อ ๕ การน าทรัพย์สินของกองทุนไปใช้ประโยชนใ์ห้กระท าได้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของ
เอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด 

 
(๑) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการ
จัดการทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน ซึ่งมีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เป็นต้น
ไป 

การอนุญาตให้หน่วยงานของเอกชนน าทรัพย์สินของกองทุนไปใช้ประโยชน์ให้อนุญาตได้เฉพาะทรัพย์สินของ
กองทุนท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น  
ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐท่ีประสงค์จะน าทรัพย์สินของกองทุนไปใช้ประโยชน์ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นมี
หนังสือถึงประธานอนุกรรมการกองทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(๑) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีประสงค์จะน าทรัพย์สินนั้นไปใช้
ประโยชน์  
(๒) ประเภทของทรัพย์สินท่ีจะขอน าไปใช้ประโยชน์  
(๓) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะขอน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์  
(๔) ลักษณะและระยะเวลาของการใช้ประโยชน์  
(๕) การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดความช ารุดบกพร่องเสียหายหรือสูญหาย  



ข้อ ๗ หน่วยงานของเอกชนท่ีประสงค์จะน าทรัพยสิ์นของกองทุนไปใช้ประโยชน์ ให้หัวหน้าหน่วยงาน ของ
เอกชน จัดท าแผนงาน หรือโครงการ เสนอต่อประธานอนุกรรมการกองทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(๑) ส่วนของงานท่ีจะน าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์  
(๒) ประเภทของทรัพย์สินท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์  
(๓) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะขอน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์  
(๔) ลักษณะและระยะเวลาของการใช้ประโยชน์  
(๕) การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดความช ารุดบกพร่องเสียหายหรือสูญหาย  
ข้อ ๘ การพิจารณาอนุญาตให้น าทรัพย์สินใดไปใช้ประโยชน์ให้คณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณา โดยค านึงถึง
เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะต้องน าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ การดูแล
รักษาและความรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดความช ารุดบกพร่องเสียหายหรือสูญหาย  
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนท่ีได้รบัอนุญาตให้น าทรัพย์สินของกองทุนไปใช้ประโยชน์ต้องดูแล
และบ ารุงรักษาทรัพย์สินนั้นอย่างนอ้ยตามระเบียบของทางราชการ และคณะอนุกรรมการกองทุนอาจก าหนด
เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรอีกก็ได้  
ข้อ ๙ เมื่อมีการอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนน าทรัพย์สินใดไปใช้ประโยชน์ ให้
ผู้อ านวยการจัดให้มีการท าหนังสือส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินนั้นไว้เป็นหลักฐานและมีหนังสือแจ้งให้
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ  
ข้อ ๑๐ ในกรณีทรัพย์สินท่ีน าไปใช้ประโยชน์นั้นเกิดความช ารุดบกพร่อง เสียหายหรือสูญหายเพราะความผิด
ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต ให้หน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่อง เสียหาย 
หรือสูญหายนั้น  
ข้อ ๑๑ เมื่อหมดความจ าเป็นท่ีจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นต่อไป หรือเมื่อครบก าหนดท่ีได้รับอนุญาตแล้ว 
หรือเมื่อคณะอนุกรรมการกองทุนเพิกถอนการอนญุาตให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจัดส่งทรัพย์สินนั้นคืนพร้อม
หลักฐานการส่งคืนเป็นหนังสือภายใน ๑๕ วัน หรือภายในเวลาท่ีคณะอนุกรรมการกองทุนก าหนด  
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้ส่งคืนในสภาพที่เป็นอยู่ในขณะท่ีได้รับมอบทรัพย์สินนั้นไป เว้นแต่จะเส่ือมไปโดย
สภาพแห่งทรัพย์สินนั้นเอง ในกรณีท่ีไม่อาจส่งคืนในสภาพเดิมได้ ให้คณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณา
ด าเนินการตามท่ีเห็น สมควร  
ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตให้น าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ เห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องน า
ทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปอีก ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นมีหนงัสือถึงประธานอนุกรรมการกองทุนแจ้งถึง
เหตุผลและความจ าเป็นท่ียังต้องน าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ ท้ังนี้ก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว ไม่น้อยกว่า
สิบห้าวัน  
การพิจารณาอนุญาตให้น าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ให้คณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณา
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ และในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการกองทุนไม่อนุญาตให้น าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
ให้หน่วยงานนั้นคืนทรัพย์สินพร้อมหลักฐานการส่งคืนเป็นหนังสือภายในเวลาท่ีก าหนด และให้น าความในข้อ 
๑๑ วรรคสอง มาใช้บังคับ  

หมวด ๒  
การจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน  

ข้อ ๑๓ การจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ให้ด าเนินการได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี ้ 
(๑) ขาย  



(๒) ให ้ 
(๓) แปรสภาพหรือท าลาย  
(๔) จ าหน่ายเป็นสูญ  
ข้อ ๑๔ การขาย โดยปกติให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาด โดยใหป้ฏิบัติตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
โดยอนุโลม  
ในกรณีท่ีทรัพย์สินใดท่ีได้ด าเนินการขายทอดตลาดไม่เป็นผล หรือเป็นทรัพย์สินท่ีคณะอนุกรรมการกองทุนเห็น
ว่าไม่สมควรด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดให้คณะอนุกรรมการกองทุนก าหนดวิธีการขายโดยวิธอีื่นตามท่ี
เห็นสมควร  
ข้อ ๑๕ การให้ คณะอนุกรรมการกองทุนอาจพิจารณาน าทรัพย์สินท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ให้หน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานของเอกชนใดก็ได้ ตามท่ีเห็นสมควร  
(๑) ทรัพย์สินท่ีโดยสภาพไม่อาจซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้  
(๒) ทรัพย์สินท่ีโดยสภาพอาจซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้แต่ค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร  
(๓) ทรัพย์สินนั้นหากให้หน่วยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานของเอกชนน าไปใช้จะเป็นประโยชน์มากกว่าเก็บรักษา
ไว้เป็นทรัพย์สินของกองทุน และไม่เป็นภาระกับกองทุน  
ข้อ ๑๖ การแปรสภาพหรือท าลาย ให้กระท าได้ตามท่ีคณะอนุกรรมการกองทุนก าหนด  
ข้อ ๑๗ การจ าหน่ายเป็นสูญ ให้กระท าได้ตามท่ีคณะอนุกรรมการกองทุนก าหนดเมื่อปรากฏว่าทรัพย์สินสูญ
หายไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดชอบ หรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ หรือมีตัวทรัพย์สินอยู่แต่ไม่สามารถน าออกจ าหน่ายได้ ให้กองทุน
เสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อจ าหน่ายเป็นสูญ  

หมวด ๓  
การจ่ายเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อสนบัสนุนหรือช่วยเหลือบุคคลหรือ  
หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับความเดือดร้อนจากการป้องกัน  

และปราบปรามยาเสพติด  

ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนให้ด าเนินการ
ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  
(๑) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด  
(๒) สนับสนุนหรือจัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การ
บ าบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
(๓) สนับสนุนหรือจัดให้มีวิทยากรซึ่งมีความรู้หรือความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การ
บ าบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
(๔) สนับสนุนหรือจัดให้มีการให้บริการหรือจัดกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด การบ าบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
(๕) สนับสนุนการประสานงานระหว่างหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด การบ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
(๖) กิจการอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า



ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
ข้อ ๑๙ ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนท่ีจะขอรับการสนับสนุนตามข้อ ๑๘ จัดท าแผนงาน 
โครงการหรือภารกิจท่ีมีเป้าหมาย ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการท่ีชัดเจนเสนอต่อประธาน
อนุกรรมการกองทุน  
( ๒) ข้อ ๒๐ แผนงาน โครงการ หรือภารกิจท่ีกองทุนจะให้การสนับสนุนต้องเป็นแผนงาน โครงการ หรือ
ภารกิจ ท่ีไม่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณตามปกติของทางราชการ หรือจากแหล่งอื่น ในกรณีท่ีได้รับ
การสนับสนุนจากงบประมาณปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอื่น แต่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการกองทุน  
ข้อ ๒๑ การพิจารณาให้การสนับสนุน ให้คณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณาโดยค านึงถึงประโยชน์และความ
เป็นไปได้ ตลอดจนการติดตามผลการด าเนินการตามแผนงานโครงการหรือภารกิจ  
ข้อ ๒๒ แผนงาน โครงการ หรือภารกิจท่ีมีระยะเวลาด าเนินการเกินกว่า ๓ เดือน คณะอนุกรรมการกองทุน
อาจพิจารณาให้การสนับสนุนเงินเป็นงวดๆ ตามท่ีเห็นสมควรและอาจระงับการสนับสนุนงวดใดงวดหนึ่งหรือ
ท้ังหมดก็ได้ หากแผนงาน โครงการหรือภารกิจนัน้ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการนั้น  

 
(๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการ
จัดการทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

ข้อ ๒๓ เมื่อแผนงาน โครงการ หรือภารกิจได้รับการพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนและอนุมัติวงเงนิแล้ว ให้
ผู้อ านวยการแจ้งให้หน่วยงานดังกล่าวทราบ และเมื่อหน่วยงานท่ีได้รับการสนับสนุน ด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการหรือภารกิจส้ินสุดลง หรือตามเงื่อนไขท่ีคณะอนุกรรมการกองทุนก าหนด ให้หน่วยงานนัน้รายงานผล
การด าเนินการต่อประธานอนุกรรมการกองทุนทราบ  
(๓) ข้อ ๒๔ คณะอนุกรรมการกองทุนอาจพิจารณาจ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน เพื่อช่วยเหลือบุคคลใดได้
ต่อเมื่อบุคคลนั้นเป็นเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ซึ่งมีส่วนช่วยเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน อัน
เนื่องมาจากการด าเนินการนั้น  
การพิจารณาจ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้เสียชีวิตรายละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยพิจารณาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาทซึ่งต้องขาดไร้
อุปการะ เพราะเหตุท่ีบุคคลนั้นเสียชีวิต  
(๒) กรณีบาดเจ็บจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือเสียอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 
๗๐,๐๐๐ บาท  
(๓) กรณีได้รับบาดเจ็บจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า ๒๐ วัน พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือรายละ
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
(๔) กรณีได้รับความเสียหายหรือสูญเสียต่อทรัพย์สิน พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
(๕) กรณีได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (๒) และ (๓) พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๒๕ การขอรับเงินช่วยเหลือตามข้อ ๒๔ ให้ส่งหลักฐานตามรายการดังต่อไปนี้  



(๑) แบบขอรับเงินช่วยเหลือ  
(๒) ค าส่ังมอบหมายให้ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน  
(๓) ส าเนาใบมรณะบัตรกรณีเสียชีวิตหรือใบรับรองแพทย์กรณีได้รับบาดเจ็บ  
(๔) หลักฐานการเป็นทายาทของผู้เสียชีวิต เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาสูติบัตรหรือส าเนาทะเบียนสมรส 
ส าเนาค าพิพากษาหรือค าส่ังศาล  
(๕) ส าเนาบันทึกการจับกุม (ถ้ามี)  
(๖) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  
การยื่นค าขอให้ยื่นภายใน ๙๐ วัน นับแต่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต เว้นแต่คณะอนุกรรมการกองทุนก าหนดเป็น
อย่างอื่น  
แบบเอกสารตามข้อ ๒๕(๑) ให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้  

 
(๓) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการ
จัดการทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๕ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

หมวด ๔  
การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล  

ข้อ ๒๖ ให้จ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้ช้ีแนะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบถึงตัวทรัพย์สิน แหล่งท่ีมาหรือสถานท่ีต้ังของ
ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานพอสมควรท่ี
สามารถใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สินจนมีผลให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน โดยบุคคลนั้นได้แจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด และได้ลงบันทึกในใบแจ้งข้อมูลตามท้ายระเบียบนี้ ท้ังนี้ผู้แจ้งข้อมูลต้องมิใช่ผู้มีอ านาจหน้าท่ี
ปราบปรามตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  
ข้อ ๒๗ เงินสินบนให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้  
(๑) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินท่ีค านวณได้จากราคาทรัพย์สิน ท่ีประเมินได้ในวันท่ียึดหรืออายัด
ทรัพย์สิน หรือของราคาท่ีได้จากการขายทอดตลาด แล้วแต่กรณี หักด้วยค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา
ทรัพย์สินหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น  
(๒) ทรัพย์สินท่ีแจ้งข้อมูลเพื่อขอรับเงินสินบนต้องเป็นทรัพย์สินท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนหรือในกรณีท่ีมี
หลักฐานทางทะเบียน แต่ถูกโอน โยกย้าย ซุกซ่อน แปรสภาพเพื่ออ าพรางการมีอยู่หรือได้มาของทรัพย์สินนั้น  
(๓) เป็นทรัพย์สินท่ีแจ้งข้อมูลเพื่อขอรับเงินสินบนตามประกาศช้ีชวนของคณะอนุกรรมการ กองทุนให้แจ้ง
ข้อมูลของทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
ข้อ ๒๘ ทรัพย์สินรายใดมีผู้แจ้งข้อมูลหลายคน โดยร่วมกันช้ีแนะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบตาม ข้อ ๒๖ ให้
แบ่งสินบนคนละส่วนเท่าๆ กัน เว้นแต่คณะอนุกรรมการกองทุนจะเห็นสมควรก าหนดเป็นอย่างอื่น  
ข้อ ๒๙ ให้จ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ซึ่งท าหน้าท่ีสืบสวน สอบสวนหรือจับกุมผู้กระท าความผิด เกี่ยวกับยาเสพ
ติด จนมีผลให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน โดยจ่ายไม่เกินร้อยละห้าของเงินท่ีค านวณ ได้จากราคาทรัพย์สิน
ท่ีมีการประเมินในวันยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือของราคาท่ีได้จากการขายทอดตลาด แล้วแต่กรณี หักด้วย
ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แต่ท้ังนี้ไม่เกินสิบล้านบาท  



( ๔)ข้อ ๓๐ การจ่ายเงินรางวัล ตามข้อ ๒๙ ให้แบ่งเงินรางวัลออกเป็น ๑๐ ส่วนเท่าๆ กัน โดยให้จ่ายตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้ 
(๑) พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือเลขาธิการ ป.ป.ส. 
แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ได้รับ ๔ ส่วน ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหลายคนให้
แบ่งคนละเท่าๆ กัน เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งได้เข้าเบิกความเป็นพยานในคดีร้องขอให้ริบทรัพย์สินนั้นให้
ได้รับเป็น ๒ เท่าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีอื่นในจ านวน ๔ ส่วน  
(๒) เจ้าหน้าท่ีผู้ซึ่งได้ท าการสืบสวนจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนมีผลท าให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของกองทุน ได้รับ ๕ ส่วน ถ้าเจ้าหน้าท่ีมีหลายคนให้แบ่งคนละเท่าๆ กัน เว้นแต่เจ้าหน้าท่ี ซึ่งเป็นพยานโจทก์
ในคดีนั้นให้ได้รับเป็น ๒ เท่าของเจ้าหน้าท่ีอื่นในจ านวน ๕ ส่วน  

 
(๔) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการ
จัดการทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

(๓) พนักงานสอบสวนผู้ซึ่งได้ท าการสอบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนมีผลท าให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของกองทุน ได้รับ ๑ ส่วน ถ้าพนักงานสอบสวนมหีลายคนให้แบ่งคนละเท่าๆ กัน  
ในกรณีมีผู้อยู่ในเกณฑ์จะได้รับเงินรางวัล ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หลายฐานะ ให้ได้รับเงินรางวัลเพียงฐานะ
เดียว 
ข้อ ๓๑ การรับเงินสินบนเงินรางวัล ให้ส่งหลักฐานตามรายการ ดังต่อไปนี้  
(๑) แบบค าขอรับเงินสินบน หรือเงินรางวัล แล้วแต่กรณี  
(๒) แบบใบแจ้งความช้ีแนะถึงตัวทรัพย์ แหล่งท่ีมาหรือสถานท่ีต้ังของทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับ การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เฉพาะกรณีขอรับเงินสินบน)  
(๓) หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าท่ีสืบสวนในคดีท่ีขอรับเงินรางวัลของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการกอง ผู้
บังคับการต ารวจ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี  
(๔) ส าเนาบันทึกการจับกุมของเจ้าหน้าท่ีผู้จับกุม  
(๕) หนังสือรับรองการเป็นพนักงานสอบสวนในคดีท่ีขอรับเงินรางวัลของผู้บังคับบัญชา  
(๖) ส าเนาค าส่ังมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแทนในคดีนั้น  
(๗) ส าเนาค าพิพากษาหรือค าส่ังคดีถึงท่ีสุดของศาลให้ริบทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุน  
(๘) ใบมอบฉันทะให้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลแทน (ถ้ามี)  
ข้อ ๓๒ การขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามข้อ ๓๑ ให้ยื่นเอกสารตามท้ายระเบียบนี้ พร้อมท้ังแจ้งด้วยว่า
จะขอรับเงินด้วยตนเองหรือขอรับผ่านบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนเงินรางวัล โดยแจ้งเลขท่ีบัญชี
เงินฝากมาพร้อมนี้ ต่อประธานอนุกรรมการกองทุนภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากได้รับแจ้งสิทธิในการขอรับเงิน
สินบนเงินรางวัล  
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายค่าสินบน เงินรางวัลตามระเบียบนี้ ให้ผู้อ านวยการเสนอ
คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร  

หมวด ๕  
ข้อก าหนดในการจ่ายเงิน  



ข้อ ๓๓ หลักฐานการจ่ายเงินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยอนุโลมหรือตามท่ีคณะอนุกรรมการกองทุน
เห็นสมควร  
ข้อ ๓๔ การอนุมัติจ่ายเงินตามข้อ ๙(๑) แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยกองทุนป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้ประธานอนุกรรมการกองทุนหรือผู้อ านวยการ แล้วแต่กรณี ลง
ลายมือช่ืออนุมัติในหลักฐานการจ่ายเงินหรือใบส าคัญคู่จ่ายหรือหลักฐานการขอรับช าระหนี้ หรืองบหน้า
หลักฐานการจ่ายเงินใบส าคัญคู่จ่ายก็ได้  
ข้อ ๓๕ การจ่ายเงินของกองทุน ให้พนักงานกองทุนจัดให้มีหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการ 
ตรวจสอบ  
ข้อ ๓๖ การจ่ายเงินของกองทุนให้แก่ผู้รับเงินทุกรายการ พนักงานกองทุนต้องบันทึกรายการจ่ายเงินนั้นไว้ใน
บัญชีเงินสดจ่ายหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วแต่กรณี ในวันท่ีจ่ายเงินพร้อมท้ังจัดท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันให้ผู้อ านวยการทราบ  
ข้อ ๓๗ ในการจ่ายเงินของกองทุนให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นในกรณีจ่ายจากเงินทดรองจ่าย ซึ่งเก็บไว้เป็นเงินสด  
ข้อ ๓๘ การเขียนเช็คส่ังจ่ายเงินให้ปฏิบัติดังนี้  
(๑) การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ออกเช็คส่ังจ่ายในนามของผู้มีสิทธินั้นขีดฆ่าค าว่า “หรือตามค าส่ัง” 
หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมด้วย  
(๒) ในกรณีส่ังจ่ายเงินเพื่อน ามาเป็นเงินทดรองจ่าย ให้ออกเช็คส่ังจ่ายในนามพนักงานกองทุนและขีดฆ่าค าว่า 
“หรือตามค าส่ัง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก  
ข้อ ๓๙ การอนุมัติจ่ายเงินทดรองจ่ายของกองทุนให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการและให้จ่ายได้ภายในวงเงนิท่ี
คณะกรรมการก าหนดตามประเภทรายจ่ายดังต่อไปนี้  
(๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการกองทุนก าหนด  
(๒) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
(๓) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัด  
(๔) ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินตามมาตรา ๒๓ และค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าเสียหายและค่า
เส่ือมตามมาตรา ๒๔  
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามท่ีคณะอนุกรรมการกองทุนก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ  
ข้อ ๔๐ เงินทดรองจ่ายท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยโดยต้ังไว้ ณ ท่ีท าการของ
กองทุน วันละไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท  
ให้ผู้อ านวยการรายงานการจ่ายทดรองจ่ายต่อคณะกรรมการกองทุนทุกคราวท่ีมีการประชุม เพื่อขออนุมัติเบิก
เงินทดรองจ่ายมาทดแทนจ านวนเงินท่ีได้จ่ายไป และให้ประธานอนุกรรมการกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อรับทราบ ทุกครึ่งปีปฏิทิน  
( ๕)ข้อ ๔๑ กุญแจและรหัสตู้นิรภัยให้แยกกันเก็บรักษาไว้ โดยให้ผู้อ านวยการเก็บรักษารหัสและให้พนักงาน
กองทุนต้ังแต่ระดับ ๖ ขึ้นไป จ านวน ๒ คน เก็บรักษากุญแจคนละหนึ่งดอก  
ข้อ ๔๒ การจ่ายเงินทดรองจ่ายให้พนักงานกองทุนจัดให้มีใบส าคัญคู่จ่ายไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกเงินจากคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อชดใช้เงินทดรองจ่าย  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  



(ลงช่ือ) พลต ารวจเอก ชวลิต ยอดมณี  
(ชวลิต ยอดมณี)  

ประธานอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 
(๕) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการ
จัดการทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๗ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(๑) 

ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)  
เร่ือง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ  

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
___________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘(๑) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี ้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) เรื่อง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๒๒ 
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เรื่อง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓  
(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตาม



พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๒๗ 
(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙  
(๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
(๖) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๑  
(๗) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๙๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ 
(๘) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑๐๖ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดให้โทษ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๓  

ข้อ ๒ ให้ยาเสพติดให้โทษท่ีระบุช่ือในบัญชีท้ายประกาศนี้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ประเภท ๒ 

 
(๑) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๒๓ ง ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ 

 
ประเภท ๔ และประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ท้ังนี้ให้รวมถึง 
(๑) วัตถุท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่นแต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีสูตรเดียวกันกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว 
(๒) ไอโซเมอร์ใดๆ ของยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ และประเภทยกเว้นไอโซเมอร์อื่นของยาเสพติดให้โทษท่ี
ระบุตัวไอโซเมอรน์ั้นๆ เป็นยาเสพติดให้โทษไว้แล้วเป็นการเฉพาะ 
(๒)(๓) เกลือเอสเทอร์ และอีเทอร์ใดๆ ของยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ และประเภท ๒ 
ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีความเข้มข้นใด หรือน าไปใช้เพื่อการใด เว้นแต่จะมีการระบุความเข้มข้นหรือเงื่อนไขไว้เป็นการ
เฉพาะ 

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เสนาะ เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 
(๒)ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๕๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖  
ตอนท่ี ๒๑ ง ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 



บัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)  

เร่ือง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตาม  
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ 
๑. อาเซทอร์ฟีน (Acetorphine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-0-acetyltetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-
methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine 
๒. อาเซติล-อัลฟา-เมทิลเฟนทานิล (Acetyl-alpha-methylfentanyl) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-[1-(a-
methylphenethy)-4-piperidyl] acetanilide 
๓. อัลฟา-เมทิลเฟนทานิล (Alpha-methylfentanyl) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-[1-(a-methyl-phenethy)-4-
piperidyl] propionanilide 
๔. อัลฟา-เมทิลไทโอเฟนทานิล (Alpha-methylthiofentanyl) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-[1-[1-methyl-2-(2-
thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide 
๕. แอมเฟตามีน (Amphetamine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (ฑ)-2-amino-1-phenyl-propane 
๖. เบต้า-ไฮดรอกซ-ี3-เมทิลเฟนทานิล (Beta-hydroxy-3-methylfentanyl) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-[1-(beta-
hydroxyphenethyl]-3-methyl-4 piperidyl] propionanilide 
๗. เบต้า-ไฮดรอกซีเฟนทานิล (Beta-hydroxyfentanyl) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-[1-(beta-
hydroxyphenethyl]-4-piperidyl] propionanilide 
๘. เดโซมอร์ฟีน (Desomorphine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า dihydrodeoxymorphine 
๙. เดกซ์แอมเฟตามีน (Dexamphetamine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (ฑ)-2-amino-1-phenyl-propane 
๑๐. ๒,๕-ไดเมทอกซี-๔-เอทิลแอมเฟตามีน (2,5-dimethoxy-4-ethylamphetamine, DOET) ซึ่งมีช่ือทาง
เคมีว่า (ฑ)-2,5-dimethoxy-4-ethyl-alpha-methylphenylethylamine 
๑๑. ไดเมทอกซีแอมเฟตามีน (Dimethoxyamphetamine, DMA) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (+)-2,5-dimethoxy-
4-alpha-methylphenylethylamine 
๑๒. ไดเมทอกซีโบรโมแอมเฟตามีน (Dimethoxybromoamphetamine, DOB) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2,5-
dimethoxy-4-bromoamphetamine 
๑๓. เอทอร์ฟีน (Etorphine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-
endoetheno-oripavine 
๑๔. เฮโรอีน (Heroin) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า diacetylmorphine 
๑๕. เคโทเบมิโดน (Ketobemidone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-
propionylpiperidine 
๑๖. เลแวมเฟตามีน (Levamphetamine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (-)-alpha-methyl-phenylethylamine 
๑๗. เลโวเมทแอมเฟตามีน (Levomethamphetamine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (-)-N-alpha-
dimethylphenylethylamine 
๑๘. เดกซ์โตรไลเซอร์ไยด์ ((+)-Lysergide) หรือแอลเอสดี (LSD) หรือแอลเอสดี-๒๕ (LSD 25) ซึ่งมีช่ือทาง
เคมีว่า (+)N, N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide) 



๑๙. เมโคลควาโลน (Mecloqualone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-(O-cholrophenyl)-2-methyl-4-(3H)-
quinazolinone 
๒๐. เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (+)-2-methylamino-1-phenylpropane 
๒๑. เมทาควาโลน (Methaqualone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-methyl-3-O-tolyl-4-(3H)-quinazolinone 
๒๒. ๕-เมทอกซี-๓,๕ เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (5-methoxy-3,4-methylene-dioxy amphetamine, 
MMDA) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (+)-5-methoxy-3,4-methylenedioxy-alpha-methylphe-nylethylamine 
๒๓. เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (Methylenedioxyamphetamine, MDA) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3,4-
methylenedioxyamphetamine 
๒๔. ๓,๔-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3-4-methylenedioxymethamphetamine, MDMA) ซึ่งมีช่ือ
ทางเคมีว่า (+)-3,4-methytenedioxy-N, alpha-dimethylphenylethylamine 
๒๕. ๓-เมทิลเฟนทานิล (๓-methylfentanyl) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) 
propionanilide 
๒๖. ๓-เมทิลไทโอเฟนทานิล (methythiofentanyl) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl) 
ethyl-4-piperidyl] propionanilide 
๒๗. เอมพีพีพี (MPPP) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinolpropionate (ester) 
๒๘. พารา-ฟลูโอโรเฟนทานิล (Para-fluorofentanyl) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-
piperidyl) propionanilide 
๒๙. พาราเมทอกซีแอมเฟตามีน (Paramethoxyamphetamine, PMA) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4-methoxy-
alpha-methylphenylethylamine 
๓๐. พีอีพีเอพี (PEPAP) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinolacetate (ester) 
๓๑. ไทโอเฟนทานิล (Thiofentanyl) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-[1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4piperidyl] 
propionanilide 
๓๒. ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน (Trimethoxyamphetamine, TMA) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (+)-3,4,5 
trimethoxy-alpha-methylphenylethylamine 
(๑)๓๓. เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือเอ็มดีอี (N-ethyl MDA หรือ MDE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (ฑ)-N-Ethyl-a-
methyl-3,4-(methylentedioxy) phenethylamine  
๓๔. ไฮดรอกซีเอ็มดีเอ หรือ เอ็น-โอเอช เอ็มดีเอ (N-hydroxy MDA หรือ N-OH MDA) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 
(ฑ)-N-[ต-Methyl-3,4- (methylenedioxy) phenethyl] hydroxy-lamine 
๓๕. เอสทีพี (STP) หรือ ดีโอเอ็ม (DOM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (2-amino-1-(2,5-Dimethoxy-4-methyl) 
phenylpropane  
๓๖. 2 ซีบ ี(2CB) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4-bromo-2,5 dimethoxyphenethylamine 
๓๗. 2 ซีดี (2CD) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2,5-dimethoxy-4-methylphenethylamine 

 
(๑) ล าดับท่ี ๓๓ - ล าดับท่ี ๓๗ เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๕๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๖๕ ง ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ 

 
(๒)๓๘. ไดไฮโดรเอทอร์ฟีน (Dihydroetorphine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7,8-dihydro-7-a-[1-(R)-hydroxy-1-



methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine 
(๓)๓๙. ๔ เอ็มทีเอ (4-MTA) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4-methylthioamphetamine 

ยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ 
๑. อาเซติลไดไฮโดรโคเดอีน (Acetyldihydrocodeine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 6-acetoxy-3-methoxy-N-
methyl-4,5-epoxy-morphinan 
๒. อาเซติลเมทาดอล (Acetylmethadol) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-acetoxy-6-dime-thylamino-4,4-
diphenylheptane 
๓. อัลเฟนทานิล (Alfentanil) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl) 
ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide 
๔. อัลลิลโพรดีน (Allylprodine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine 
๕. อัลฟาเซติลเมทาดอล (Alphacetylmethadol) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า alpha-3-ace-toxy-6-
dimethylamino-4,4-diphenylheptane 
๖. อัลฟาเมโพรดีน (Alphamethadol) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine 
๗. อัลฟาเมทาดอล (Alphamethadol) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-
heptanol 
๘. อัลฟาโพรดีน (Alphaprodine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine  
๙. อานิเลอรีดีน (Anileridine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-para-aminophenethyl-4-phenyl-piperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester 
๑๐. เบนเซทิดีน (Benzetnidine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenyl-piperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester  
๑๑. เบนซิลมอร์ฟีน (Benzylmorphine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-benzylmorphine 
๑๒. เบตาเซติลเมทาดอล (Betacetylmethadol) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-
4,4-diphenylheptane  
๑๓. เบตาเมโพรดีน (Betameprodine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine 
๑๔. เบตาเมทาดอล (Betamethadol) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-
heptanol  
๑๕. เบตาโพรดีน (Betaprodine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine 

 
(๒) เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๕๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๘๐ ง  
ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๔๒  
(๓) เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๗๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



เล่ม ๑๑๙ ตอนท่ี ๔๗ ง  
ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕  

๑๖. เบซิตราไมด์ (Bezitramide) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-
propionyl-1-benzimidazolinyl)-piperidine 
๑๗. โคลนิทาซีน (Clonitazene) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-para-chlorbenzyl-1-diethyl-aminoethyl-5-
nitrobenzimidazole 
(๔)๑๘. (ยกเลิก) 
๑๙. โคคาอีน (Cocaine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า methyl ester of benzoylecgonine 
๒๐. โคเดอีน (Codeine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-methylmorphine 
๒๑. โคดอกซิม (Codoxime) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า dihydrocodeinone-6-carboxy methyloxime 
๒๒. ยาสกัดเข้มข้นของต้นฝ่ินแห้ง (Concentrate of poppy straw) 
๒๓. เดกซ์โตรโมราไมด์ (Dextromoramide) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-
(1-pyrrolidinyl) butyl] morpholine 
๒๔. เดกซ์โตรโพรพอไซฟีน (Dextropropoxyphene) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า ต-(+)-4-dimethylamino-1,2-
diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate 
๒๕. ไดแอมโพรไมด์ (Diampromide) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-[(2methylphenethyl-amino) propyl] 
propionanilide 
๒๖. ไดเอทิลไทแอมบิวทีน (Diethylthiambutene) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-diethyl-amino-1,1-di-(2'-
thienyl)-1-butene  
๒๗. ไดเฟนอกซิน (Difenoxin) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl-4-
phenylisonipecotic acid 
๒๘. ไดไฮโดรโคเดอีน (Dihydrocodeine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-
morphinan-6-o1  
๒๙. ไดไฮโดรมอร์ฟนี (Dihydromorphine) ซึ่งมช่ืีอทางเคมีว่า 4,5-epoxy-17-methyl-morphinan-3,6-
diol 
๓๐. ไดเมนอกซาดอล (Dimenoxadol) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-
diphenylacetate  
๓๑. ไดเมปเฮปทานอล (Dimepheptanol) ซึ่งมช่ืีอทางเคมีว่า 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-
heptanol 
๓๒. ไดเมทิลไทแอมบิวทีน (Dimethylthiambutene) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-dimethylamino-1,1-di-(2'-
thienyl)-1-butenen  
๓๓. ไดออกซาเฟทิล บิวไทเรท (Dioxaphetyl butyrate) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า ethyl-4-morpholino-2,2-
diphenylbutyrate 
๓๔. ไดเฟนอกไซเลด (Diphenoxylate) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-
phenylpiperidien-4-carboxylic acid ethyl ester  
๓๕. ไดพิพาโนน (Dipipanone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone 



 
(๔) ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๗๐) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซี่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๔๑ ง ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔  

๓๖. โดรเทบานอล (Drotebanol) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3,4-dimethoxy-17-methyl-morphinan-6b,14-diol 
๓๗. เอคโกนีน (Ecgonine) รวมท้ังเอสเทอร์กับอนุพันธ์ต่างๆ ของเอคโกนนี ซึ่งอาจแปรสภาพไปเป็นเอคโกนีน
และโคคาอีนได้ ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-hydroxy-2-tropane carboxylic acid 
๓๘. เอทิลเมทิลไทแอมบิวทีน (Ethylmethylthiambutene) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-ethylmethylamino-1,1-
di-(e'-thienyl)-1-butene 
๓๙. เอทิลมอร์ฟีน (Ethylmorphine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-ethylmorphine 
๔๐. เอโทนิทาซีน (Etonitazene) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-
nitrobenzimidazole 
๔๑. เอทอกเซอริดีน (Etoxeridien) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-[2-(2-hydroxyethoxy) ethyl]-4-
phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 
๔๒. เฟนทานิล (Fentanyl) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-phenethyl-4-N-propiony-lanilino-piperidine 
๔๓. ฟูเรทิดีน (Furethidine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidien-
4-carboxylic acid ethyl ester 
๔๔. ไฮโดรโคโดน (Hydrocodone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า dihydrocodeinone 
๔๕. ไฮโดรมอร์ฟนีอล (Hydromorphinol) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 14-hydroxydihydromorphine 
๔๖. ไฮโดรมอร์โฟน (Hydromorphone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า dihydromorphinone 
๔๗. ไฮดรอกซีเพทิดีน (Hydroxypethidine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4-meta-hydroxyphenyl-1-
methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 
๔๘. ไอโซเมทาโดน (Isomethadone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-
hexanone 
๔๙. เลโวเมทอร์ฟาน (Levomethorphan) ซึ่งมช่ืีอทางเคมีว่า (-)-3-methoxy-N-methyl-morphinan 
๕๐. เลโวโมราไมด์ (Levomoramide) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl) butyl] morpholine 
๕๑. เลโวเฟนาซีลมอร์ฟาน (Levophenacylmorphan) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (-)-3-hydroxy-N-
phenacylmorphinan 
๕๒. เลวอร์ฟานอล (Levorphanol) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan 
๕๓. ฝ่ินยา (Medicinal Opium) 
๕๔. เมทาโซซีน (Metazocine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan 
๕๕. เมทาโดน (Methadone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone 
๕๖. เมทาโดน-อินเตอร์มีเดียต (Methadone-Intermediate) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4-cyano-2-
dimethylamino-4,4-diphenylbutane 
๕๗. เมทิลเดซอร์ฟีน (Methyldesorphine) ซึ่งมช่ืีอทางเคมีว่า 6-methyl-delta-6-deoxymorphine 
๕๘. เมทิลไดไฮโดรมอร์ฟีน (Methyldihydromorphine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 6-methyldihydromorphine 
๕๙. เมทอพอน (Metopon) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-methyldihydromorphinone 



๖๐. โมราไมด์-อินเตอร์มีเดียต (Moramide-Intermediate) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-methyl-3-morpholino-
1,1-diphenylpropanecarboxylic acid 
๖๑. มอร์เฟอริดีน (Morpheridien) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester 
๖๒. มอร์ฟีน (Morphine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3,6-dihydroxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinen-7 
๖๓. มอร์ฟีน เมโทโบรไมด์ (Morphine Methobromide) และอนุพันธ์อื่นของมอร์ฟนีท่ีมีไนโตรเจน วาเลนซี 
๕ รวมท้ังอนุพันธ์ของมอร์ฟนี-เอ็น-ออกไซด์ (Morphine-N-Oxide) เช่น โคเดอีน-เอ็น-ออกไซด์ (Codeine-N-
Oxide) 
๖๔. มอร์ฟีน-เอ็น-ออกไซด์ (Morphine-N-Oxide) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3,6-dihydroxy-N-methyl-4,5-
epoxy-morphinen-4-N-oxide 
๖๕. ไมโรฟิน (Myrophine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า myristylbenzyl-morphine 
๖๖. นิโคโคดีน (Nicocodine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 6-nicotinylcodeine หรือ 6-(pyridine-3-carboxylic 
acid)-codeine ester 
๖๗. นิโคไดโคดีน (Nicodicodine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 6-nicotinyldihydrocodeine หรือ Nicotinic acid 
ester of dihydrocodeine 
๖๘. นิโคมอร์ฟีน (Nicomorphine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3,6-dinicotinylmorphine 
๖๙. นอราซีเมทาดอล (Noracymethadol) ซึ่งมช่ืีอทางเคมีว่า (ฑ)-Alpha-3-acetoxy-6-methylamino-
4,4-di-phenylheptane 
๗๐. นอร์โคเดอีน (Norcodeine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-demethylcodeine 
๗๑. นอร์เลวอร์ฟานอล (Norlevorphanol) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (-)-3-hydroxymorphinan 
๗๒. นอร์เมทาโดน (Normethadone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า demethylmorphine หรือ N-demethylated 
morphine 
๗๓. นอร์มอร์ฟนี (Normorphine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า demethlmorphine หรือ N-deme-thylated 
morphine 
๗๔. นอร์พิพาโนน (Norpipanone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone 
๗๕. ออกซิโคโดน (Oxycodone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 14-hydroxydihydrocodeinone 
๗๖. ออกซิมอร์โฟน (Oxymorphone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 14-hydroxydihydromorphinone 
๗๗. เพทิดีน (Pethidine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl 
ester 
๗๘. เพทิดีน-อินเตอร์มีเดียต-เอ (Pethidine-Intermediate-A) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4-cyano-1-methyl-4-
phenylpiperidine 
๗๙. เพทิดีน-อินเตอร์มีเดียต-บี (Pethidine-Intermediate-B) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester 
๘๐. เพทิดีน-อินเตอร์มีเดียต-ซี (Pethidine-Intermediate-C) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-methyl-4-
phenylpiperidine-4-carboxylic acid 
๘๑. เฟนาดอกโซน (Phenadoxone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone 
๘๒. เฟแนมโพรไมด์ (Phenampromide) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-(1-methyl-2-piperidinoethyl) 
propionanilide 



๘๓. เฟนาโซซีน (Phenazocine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-
benzomorphan 
๘๔. เฟโนมอร์ฟาน (Phenomorphan) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-hydroxy-N-phenethyl-morphinan 
๘๕. เฟโนเพอริดีน (Phenoperidine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-
phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 
๘๖. ฟอลโคดีน (Pholcodine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า morpholinylethylmorphine 
๘๗. พิมิโนดีน (Piminodine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า4-phenyl-1-(3-phenyl aminopropyl) piperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester 
๘๘. พิริทราไมด์ (Piritramide) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-
piperidine-4-carboxylic acid amide 
๘๙. โพรเฮพทาซีน (Proheptazine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1,3-dimethyl-4-phenyl-4-
propionoxyazacycloheptane 
๙๐. โพรเพอริดีน (Properidine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 
isopropyl ester 
๙๑. โพรพิแรม (Propiram) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-1-methyl-2-piperidinoethyl-N-2-
pyridylpropionamide 
๙๒. ราเซเมทอร์ฟาน (Racemethorphan) ซึ่งมช่ืีอทางเคมีว่า (ฑ)-3-methoxy-N-methylmorphinan 
๙๓. ราเซโมราไมด์ (Racemoramide) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (ฑ)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)-butyl]-morpholine 
๙๔. ราเซมอร์ฟาน (Racemorphan) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-hydroxy-N-methylmorphinan 
๙๕. ซูเฟนทานิล (Sufentanil) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)- ethyl]-4-
piperidyl] propionanilide 
๙๖. เทบาคอน (Thebacon) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า acetyldihydrocodeinone 
๙๗. เทบาอีน (Thebaine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3,6-dimethoxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinadien-6,8 
๙๘. ไทลิดีน (Tilidine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (ฑ)-ethyl trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-
cyclohexene-1-carboxylate 
๙๙. ไทรเมเพอริดีน (Trimeperidine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine 
๑๐๐. ฝ่ิน ซึ่งหมายถึง ฝ่ินดิบ ฝ่ินสุก หรือ มูลฝ่ิน 
(๕) ๑๐๑. เรมิเฟนทานิล (Remifentanil) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4-(Methoxycarbonyl)-4-[(1-oxopropyl) 
phenylamino]-1-piperidinepropanoic acid methyl ester 
(๖)๑๐๒. พืชโคคา (Coca bush, The plant of any species of the genus Erythroxylon) ซึ่งหมายความ
รวมถึงทุกส่วนของพืชโคคา เช่น ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด และราก  

 
(๕) เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๕๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซี่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๒๑ ง  
ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒ 



(๖) เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๗๐) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๔๑ ง  
ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

ยาเสพติดให้โทษประเภท ๔  
๑. อาเซติค แอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า acetic oxide 
๒. อาเซติล คลอไรด์ (Acetyl Chloride) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า ethanoyl chloride  
๓. แอนทรานิลิค อาซิด (Anthranilic Acid) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-aminobenzoic acid 
๔. คลอซูโดอีเฟดรีน (Chlorpseudoephedrine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-phenyl-1-chloro-2-
metylaminopropane  
(๗)๕. (ยกเลิก) 
(๘)๖. (ยกเลิก)  
๗. เอทิลิดีน ไดอาเซเตต (Ethylidine Diacetate) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1,1-ethanediol diacetate 
๘. ไอโซซาฟรอล (Isosafrole) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)-)  
๙. ไลเซอร์จิค อาซิด (Lysergic Acid) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า ((8b)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-
carboxylic acid) 
๑๐. ๓,๔-เมทิลลีนไดออกซีเฟนิล-๒-โปรปาโนน (3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone) ซึ่งมีช่ือทาง
เคมีว่า (2-propanone,1-[3,4(methylenedioxy) phenyl]-)  
๑๑. เอน็-อาเซติลแอนทรานิลิค อาซิด (N-acetylanthranilic Acid) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (benzoic acid,2-
(acetylamino)-) 
๑๒. ๑-เฟนิล-๒-โปรปาโนน (1-phenyl-2-propanone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-phenyl-2-propanone  
๑๓. เฟนิลอาเซติค อาซิด (Phenylacetic Acid) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า benzeneacetic acid 
๑๔. ไพเพอโรนอล (Piperonal) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde)  
๑๕. ซาฟรอล (Safrole) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (1,3-benzodioxole,5-(2-propenyl)-) 
(๙)๑๖. อีลีโมคลาวีน (Elymoclavine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 8,9-Didehydro-6-methylergoline-8-
methanol.  
(๑๐)๑๗. เออร์โกคอร์นีน (Ergocornine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (5ขa)-12ข-Hydroxy-2ข,5ข-bis (l-
methylethyl) ergotaman-3ข,6ข,18-trione. 
(๑๑)๑๘. เออร์โกคริสทีน (Ergocristine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 12ข-Hydroxy-2ข-(l-methylethyl)-5ข-
(phenylmethyl)ergotaman-3ข,6ข,18-trione.  
(๑๒)๑๙. เออร์โกคริสทินีน (Ergocristinine) ซึ่งมช่ืีอทางเคมีว่า 12ข-Hydroxy-2ข-(l-methylethyl)-5ข  

 
(๗) ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๕๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๒๑ ง  
ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒ 
(๘) ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๕๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๒๑ ง  
ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒ 



(๙) - (๑๐) เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๕๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๒๑ ง  
ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒ 
(๑๑) - (๑๒) เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๕๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๒๑ ง  
ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒  

a-(phenylmethyl)-8a-ergotaman-3ข,6ข,18-trione. 
(๑๓)๒๐. อัลฟาเออร์โกคริพทีน (a-Ergocryptine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (5ขa)-12ข-Hydroxy-2ข-(l-
methylethyl)-5ข-(2-methylpropyl)ergotaman-3ข,6ข,18-trione. 
(๑๔)๒๑. เบต้าเออร์โกคริพทินีน (b-Ergrocryptitine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า [5ขa(s)]-12ข-Hydroxy-2ข-(l-
methylethyl)-5ข-(l-methylpropyl)ergotaman-3ข,6ข,18-trione. 
(๑๕)๒๒. อัลฟาเออร์โกคริพทินีน (a-Ergocryptinine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 12ข-Hydroxy-2ข-(l-
methylethyl)-5ขa(2-methylpropyl)-8a-ergotaman-3ข,6ข,18-trione. 
(๑๖)๒๓. เบต้าเออร์โกคริพทินีน (b-Ergocryptinine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 12ข-Hydroxy-2ข-(l-
methylethyl)-5ขa-(l-methylpropyl)-8a-ergotaman-3ข,6ข,18-trione. 
(๑๗)๒๔. เออร์โกเมทรีน (Ergometrine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า [8b(s)]-9,10-Didehydro-N-(2-hydroxy-1-
methylethyl)-6-methylergoline-8-carboxamide. 
(๑๘)๒๕. เออร์โกเมทรินีน (Ergometrinine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า [8a(s)]-9,10-Didehyldro-N-(2-hydroxy-1-
methylethyl)-6-methylergolinecarboxamide. 
(๑๙)๒๖. เออร์โกซีน (Ergosine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 12ข-Hydroxy-2ข-methyl-5ขa-(2-methylpropyl) 
ergotaman-3ข,6ข,18-trione. 
(๒๐)๒๗. เออร์โกซินีน (Ergosinine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 12ข-Hydroxy-2ข-methyl-5ขa-(2-methylpropyl)-
8a-ergotaman-3ข,6ข,18-trione. 
(๒๑)๒๘. เออร์โกสเตอรอล (Ergosterol) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (3b,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol 
(๒๒)๒๙. เออร์โกตามีน (Ergotamine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 12ข-Hydroxy-2ข-methyl-5ขa-(phenylmethyl) 
ergotaman-3ข,6ข,18-trione. 
(๒๓)๓๐. เออร์โกตามินีน (Ergotaminine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 12ข-Hydroxy-2ข-methyl-5ขa-
(phenylmethyl)-8a-ergotaman-3ข,6ข,18-trione. 
(๒๔)๓๑. เออร์โกไทโอเนอีน (Ergothioneine) ซึง่มีช่ือทางเคมีว่า (S)-a-Carboxy-2,3-dihydro-N,N,-N-
trimethyl-2-thioxo-1H-imidazole-4-ethanaminium inner salt 
(๒๕)๓๒. ไลเซอร์จาไมด์ (Lysergamide) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 9-10-Didehydro-6-methylergoline-8b-
carboxamide 

ยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ 
๑. กัญชา (Cannabis) ซึ่งหมายความรวมถึงทุกส่วนของพืชกัญชา (Cannabis sativa L. และ Cannabis 
indica Auth) และวัตถุหรือสารต่างๆ ท่ีมีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ใบ ดอก ยอด ผล ยาง และล าต้น เป็นต้น  
๒. พืชกระท่อมซึ่งหมายความรวมถึงทุกส่วนของพชืกระท่อม (Mitragyna speciosa Korth) และวัตถุหรือ  



 
(๑๓) – (๒๕) เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๕๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๒๑ ง ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒  

สารต่างๆ ท่ีมีอยู่ในพืชกระท่อม เช่น ใบ ดอก ยอด ผล อัลกาลอยด์ และล าต้น เป็นต้น 
๓. พืชฝ่ินซึ่งหมายถึงพืชท่ีให้ฝ่ิน หรืออัลกาลอยด์ของฝ่ินเป็นผลิตผลส าคัญ เช่นพืชท่ีมีช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่า
พาพาเวอร์ ซอมนิเฟอรุม ลินน์ (Papaver somniferum Linn) และ พาพาเวอร์ แบรคทีเอตุม (Papaver 
bracteatum) หรือท่ีมีช่ือในตระกูลเดียวกัน ท้ังนี้ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆ ของพืชดังกล่าวด้วย เป็นต้น
ว่าพันธุ์ฝ่ิน เมล็ดฝ่ิน กล้าฝ่ิน หรือฟางฝ่ิน 
๔. พืชเห็ดขี้ควายท่ีมีช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่าไซโลไซเบ คิวเบนซีส ซิง (Psilocybe cubensis, Sing) หรือท่ีมีช่ือ
อื่นในตระกูลเดียวกัน ซึ่งหมายความรวมถึงพืชให้สาร Psilocybin หรือ Psilocin ท้ังนี้ให้หมายรวมถึงส่วน
ต่างๆ ของพืชดังกล่าวด้วย เป็นต้นว่า ดอกเห็ด ก้านเห็ด สปอร์ของเห็ด ดังกล่าว 

 
กฎกระทรวง  

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการขออนญุาตและการอนุญาต  
ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑  

พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑ 
 

 
 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๑๕ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา 
๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาอนุญาตให้ผลิต น าเข้า ส่งออกจ าหน่ายหรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็นกระทรวง ทบวง กรม 
หน่วยงานอื่นของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลหรือสภากาชาดไทย และมีความประสงค์ท่ีจะผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ เพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างหนึ่งอยา่งใด 
ดังต่อไปนี ้ 



(๑) เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์หรือการศึกษาวจัิยทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ 

ข้อ ๒ ในการขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออกหรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ให้
หน่วยงานตามข้อ ๑ แจ้งความจ านงเป็นหนังสือโดยระบุเหตุผลและความจ าเป็นและให้แนบเอกสารหลักฐาน
ส าหรับกรณี ดังต่อไปนี้  

(๑) การขออนุญาตผลิตหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ เพื่อประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ ให้แนบโครงการศึกษาวิจัยซึ่งระบุช่ือ จ านวนหรือปรมิาณ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ รวมทั้งกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการมีไว้ใน
ครอบครอง ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยดังกล่าว 
(๒) การขออนุญาตน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ให้แนบเอกสารหลักฐานซึ่งระบุช่ือ จ านวนหรือ
ปริมาณ และรายละเอียดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ รวมท้ังช่ือและท่ีต้ังของสถานท่ีท าการของ
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก และวิธีการในการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาเสพติดให้โทษดังกล่าว แต่ในกรณีท่ีเป็น
การขออนุญาตน าเข้าเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ ให้ยกเว้นการแสดงช่ือและท่ีต้ังของสถานท่ีท าการของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก 

 
๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนท่ี ๑๒๒ ก ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
(๓) การขออนุญาตส่งออกซึง่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ให้แนบใบอนุญาตน าเข้าหรือหนังสือรับรองซึง่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศปลายทางผู้รับยาเสพติดให้โทษนั้น ซึ่งระบุช่ือจ านวนหรือปริมาณ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ รวมท้ังช่ือและท่ีต้ังของสถานท่ีท าการของผู้น าเข้าซึ่งยา
เสพติดให้โทษดังกล่าว ท้ังนี้ ผู้ขออนุญาตส่งออกต้องระบุวิธีการในการส่งออกซึง่ยาเสพติดให้โทษนั้นด้วย 
ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตส่งออกเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ให้ยกเว้นการแสดงหลักฐานตาม (๓) ได้แต่ต้องมีหนังสือจากหน่วยงานของ
รัฐของประเทศปลายทางท่ีแสดงความจ านงขอให้ส่งยาเสพติดให้โทษไปยังประเทศนั้น เพื่อประโยชน์ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามดังกล่าว 

 
ข้อ ๓ ผู้รับอนุญาตผลิต น าเข้าหรือมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ท่ีประสงค์จะขอ
อนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ให้แจ้งความจ านงเป็นหนังสือโดยระบุเหตุผลและความ
จ าเป็นในการขออนุญาต พร้อมท้ังแนบเอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ จ านวนหรือปริมาณยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๑ ท่ีจะจ าหน่าย รวมท้ังช่ือและท่ีต้ังของสถานท่ีท าการของผู้รับมอบยาเสพติดให้โทษ
ดังกล่าว ท้ังนี้ ให้จ าหน่ายแก่หน่วยงานท่ีได้รับอนญุาตตามข้อ ๑ เท่านั้น  
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อ
น าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ดังกล่าว ตามแบบท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและ



ยาก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ข้อ ๕ ใบอนุญาตเฉพาะคราวตามข้อ ๔ ต้องมีส าเนาใบอนุญาตอย่างละส่ีฉบับ และมีหมายเลขก ากับไว้ที่ส าเนา
ใบอนุญาต ดังนี้  
(๑) ส าเนาใบอนุญาตฉบับท่ี ๑ หมายเลข ๑ 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตฉบับท่ี ๒ หมายเลข ๒ 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตฉบับท่ี ๓ หมายเลข ๓ 
(๔) ส าเนาใบอนุญาตฉบับท่ี ๔ หมายเลข ๔ 
ข้อ ๖ ใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ และส าเนาใบอนุญาตดังกล่าวตาม
ข้อ ๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการ ดังต่อไปนี ้ 
(๑) ใบอนุญาตให้มอบแก่ผู้รับอนุญาตเพื่อจัดส่งไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศท่ีส่งออก 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข ๑ ให้มอบแก่ผู้รับอนุญาตเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข ๒ และหมายเลข ๓ ให้ส่งไปยังกรมศุลกากรเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบ และเมื่อได้มีการน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ตามใบอนุญาตแล้วให้กรมศุลกากรสลัก
หลังส าเนาใบอนุญาตหมายเลข ๓ ส่งกลับมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนส าเนาใบอนุญาต
หมายเลข ๒ ให้กรมศุลกากรเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
(๔) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข ๔ ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๗ ใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ และส าเนาใบอนุญาตดังกล่าวตาม
ข้อ ๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการ ดังต่อไปนี ้ 
(๑) ใบอนุญาตให้มอบแก่ผู้รับอนุญาตเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข ๑ ให้มอบแก่ผู้รับอนุญาตเพื่อส่งไปพร้อมยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ท่ี
ส่งออก 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข ๒ ให้ส่งไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศผู้รับยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๑ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศผู้รับได้ท าการตรวจสอบและจัดส่งกลับมา 
(๔) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข ๓ ให้ส่งไปยังกรมศุลกากรเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
(๕) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข ๔ ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๘ การออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ตามข้อ ๔ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอาจพิจารณายกเว้นการด าเนินการตามข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ท้ังหมด
หรือแต่บางส่วนก็ได้  
ข้อ ๙ ให้ผู้รับอนุญาตรายงานผลการด าเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาตามแบบและภายในระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด  
ข้อ ๑๐ การยื่นขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น ณ กองควบคุมวัตถุเสพติดส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข  

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘  

อนุทิน ชาญวีรกูล  
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๑๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
บัญญัติให้การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท ๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี ้ 

 
กฎกระทรวง  

ว่าด้วยการก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณยาเสพติดให้โทษ  
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  

พ.ศ. ๒๕๔ ๑  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๙๔ วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา 
๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ลักษณะ ชนิดและประเภทของยาเสพติดให้โทษ ส าหรับความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษตามมาตรา 
๙๔ วรรคหนึ่ง ได้แก่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ และประเภท ๕ ทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติดให้โทษ  
ข้อ ๒ ยาเสพติดให้โทษตามข้อ ๑ ส าหรับความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง ความผิดฐานเสพและมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจ าหน่าย และความผิดฐานเสพและจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง ต้อง
มีปริมาณดังต่อไปนี้  
(๑) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑  
(ก) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณไม่ถึงสิบห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษ หรือมีน้ าหนักสุทธิไม่ถึงสามร้อยมิลลิกรัม  
(ข) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณไม่ถึงสิบห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษ หรือมีน้ าหนักสุทธิไม่ถึงหนึง่จุดห้ากรัม  
(ค) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ นอกจาก (ก) และ (ข) มีน้ าหนักสุทธิไม่ถึงสามกรัม 
 
(๒) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒  
(ก) โคคาอีนมีน้ าหนักสุทธิไม่เกินหกร้อยมิลลิกรัม  
(ข) ฝ่ินมีน้ าหนักสุทธิไม่เกินสิบห้ากรัม  



(ค) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ นอกจาก (ก) และ (ข) มีน้ าหนักสุทธิไม่เกินสามกรัม หรือท่ีเป็นของเหลวมี
ปริมาตรสุทธิไม่เกินสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตร  

 
๑ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๑ ตอนท่ี ๔๙ ก ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ 

 
(๓) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
(ก) กัญชามีน้ าหนักสุทธิไม่เกินสิบห้ากรัม  
(ข) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ นอกจาก (ก) มีน้ าหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบห้ากรัม 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
บัญญัติให้ก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณของยาเสพติดให้โทษไว้ในกฎกระทรวง เพื่อเปิดโอกาส
และจูงใจให้ผู้เสพ ผู้เสพและมีไว้ในครอบครอง ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย หรือผู้เสพและ
จ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษปริมาณน้อยเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยความสมัครใจ
และสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙)  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ  

ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของยาเสพติดให้โทษ  
ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ  

ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๖และมาตรา๘(๓)แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.๒๕๒๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
ออกประกาศไว ้ดังต่อไปนี ้



 
การค านวณหาสารบริสุทธิ์ของฝ่ิน ให้ค านวณหาเฉพาะมอร์ฟีน คิดค านวณเป็นแอนไฮดรัสมอร์ฟีนท่ีมีอยู่ในฝ่ิน  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๒๙  

(ลงช่ือ) เทอดพงษ์ ไชยนันท ์ 
(นายเทอดพงษ์ ไชยนันท์)  

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนท่ี ๒๓ ลงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙) 
 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๖๘) พ.ศ. ๒๕๔๔  

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแก้ไขรายการทะเบียนต ารับ  
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓  

ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  

 

 
 

เนื่องด้วยปรากฏว่า เฟนนิลโพรพาโนลามีน (Phenylpropanolamine) อาจเป็นสาเหตุท าให้ผู้ใช้ยาเกิดภาวะ
เลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) ซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรง เมื่อเกิดข้ึนแล้ว ไม่สามารถ
แก้ไขให้คืนดีดังเดิมได้ และไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะเกิดกับผู้ใช้ยารายใด ในขนาดเท่าใด ผู้ได้รับยาดังกล่าวจึง
อาจไม่ปลอดภัย  
ดังนั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘(๖) แห่งพระราชบญัญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญติับางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปน  ี้  
 



(๑) ให้แก้ไขทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีมีส่วนผสมของเฟนนิลโพรพาโนลามีน หรือเกลือ
ของเฟนนิลโพรพาโนลามีน หรือท่ีเขียนช่ืออย่างอื่นซึ่งหมายถึงเฟนนิลโพรพาโนลามีน หรือเกลือของเฟนนิลโพ
รพาโนลามีน โดยให้ตัดเฟนนิลโพรพาโนลามีน หรือเกลือของเฟนนิลโพรพาโนลามีน หรือท่ีเขียนช่ืออย่างอื่นซึ่ง
หมายถึงเฟนนิลโพรพาโนลามีน หรือเกลือของเฟนนิลโพรพาโนลามีน ออกจากสูตรต ารับทุกต ารับ 
(๒) ให้ผู้รับอนุญาตผลิต หรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ยื่นค าขอแก้ไขทะเบียนต ารับยาเสพติดให้
โทษในประเภท ๓ ตามข้อ (๑) ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อพ้นก าหนดแล้ว กระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการเพิกถอนทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๓ ท่ีไม่ได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๔๔  

(ลงช่ือ) กร ทัพพะรังสี  
(นายกร ทัพพะรังสี)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๑ ง ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔)  

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๘๐) พ.ศ. ๒๕๔๕ *  

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดปริมาณยาเสพติด  
ให้โทษในประเภท ๓ ต ารับที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม  

ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้า  

 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ต ารับ
ท่ีมี โคเดอีนเป็นส่วนผสม ท่ีผู้อนุญาตจะอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าเพื่อประโยชน์ในการควบคุมปริมาณตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็นที่ต้องใช้ในทางการแพทย์ และมิให้แพร่ระบาดไปใช้ในทางท่ีผิด อันเป็นการควบคุม
ปริมาณยาเสพติดให้โทษให้มีประสิทธิภาพรัดกุมและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญติับาง



ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ในการผลิตหรือน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ต ารับท่ีมีโคเดอีนเป็นส่วนผสม ของผู้รับอนุญาต
ผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งความจ านงพร้อมท้ังเหตุผลและ
หลักฐานความจ าเป็น รวมท้ังปริมาณท่ีจะผลิตหรือน าเข้าประจ าปีต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
ข้อ ๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
พิจารณาจ านวนปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ต ารับท่ีมีโคเดอีนเป็นส่วนผสม ท่ีจะอนุญาตให้ผลิตหรือ
น าเข้าประจ าปี ท้ังนี้ต้องค านึงถึง 
 
(๑) การแพร่กระจายของยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ต ารับท่ีมีโคเดอีนเป็นส่วนผสม และความจ าเป็นท่ี
ต้องการใช้ในทางการแพทย์  
(๒) การจัดท าบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษของผู้รับอนุญาต  
(๓) เหตุผลความจ าเป็นในการผลิตหรือน าเข้า  
(๔) ประวัติการประกอบธรุกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้รับอนุญาต  

 
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ 

 
ข้อ ๓ ในกรณีผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ มีความจ าเป็นที่จะต้องผลิตหรือ
น าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ต ารับท่ีมีโคเดอีนเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมจากปริมาณท่ีได้รับอนุญาต
ประจ าปีในข้อ ๒ ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งความจ านงเป็นหนังสือพร้อมท้ังเหตุผลและหลักฐานความจ าเป็น จ านวน
ปริมาณท่ีจะผลิตหรือน าเข้าต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณา โดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น
และข้อมูลอื่นประกอบตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๒  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์ 

(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  



(ฉบับที่ ๑๘๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ *  
เร่ือง ก าหนดจ านวนยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ต ารับที่มีโคเคอีน  

เป็นส่วนผสมที่ให้สนันิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย  

 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดจ านวนยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ต ารับท่ีมีโคเดอีนเป็นส่วนผสมท่ีให้
สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย เพื่อเป็นมาตรการควบคุมมิให้มีการครอบครองยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๓ เหล่านี้มากเกินความจ าเป็นต้องใช้ทางการแพทย์  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้ 
การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ต ารับท่ีมีโคเดอีนเป็นส่วนผสม เกินจ านวน ๒๕๐ 
มิลลิลิตร หรือ ๓๐ เม็ด หรือ ๓๐ แคปซูล ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์ 

(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

 
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๘๓) พ.ศ. ๒๕๔๖  

เร่ือง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และก าหนดอ านาจหน้าที่  
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  

 



 
โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งใดหรือระดับใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่า
ด้วยยาเสพติดให้โทษ และก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว ต าแหน่งใด หรือระดับใดมีอ านาจหน้าท่ีใน
การปฏิบัติการตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบก ากับดูแล และ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๔๙ วรรค
สาม แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบด้วยมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา 
๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยา
เสพติดให้โทษออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก  
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๔๘) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๑  
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๕๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (เพิ่มเติมฉบับท่ี ๑) ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๒  
ข้อ ๒ แต่งต้ังให้บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ท้ังหมด  
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์  
(๕) อธิบดีกรมการแพทย์  
(๖) รองอธิบดีกรมการแพทย์  
(๗) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(๘) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(๙) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(๑๐) รองอธิบดีกรมสนับนุนบริการสุขภาพ  
(๑๑) อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
(๑๒) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  
(๑๓) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
(๑๔) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
(๑๕) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
(๑๖) รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
(๑๗) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
(๑๘) นายแพทย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  



(๑๙) ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(๒๐) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(๒๑) ผู้อ านวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(๒๒) ผู้อ านวยการกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(๒๓) ผู้อ านวยการกองงานด้านอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(๒๔) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(๒๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลของรัฐ  
(๒๖) เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป โรงพยาบาล
ของรัฐ  
(๒๗) เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(๒๘) พนักงานของรัฐต าแหน่งเภสัชกร ต้ังแต่ระดับ ๓ พ ขึ้นไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(๒๙) เภสัชกรและนักวิชาการอาหารและยา ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(๓๐) พนักงานของรัฐต าแหน่งเภสัชกร ต้ังแต่ระดับ ๓ พ ข้ึนไป ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(๓๑) เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
(๓๒) พนักงานของรัฐต าแหน่งเภสัชกร ต้ังแต่ระดับ ๓ พ ขึ้นไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ข้อ ๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามประกาศนี้ต้องมีเอกสารมอบหมายประจ าตัวตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติการดังกล่าว  
ข้อ ๔ การใช้อ านาจตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) และ (๕) ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีระดับ ๓ - ๖ หรือ 
๓ พ - ๖ พ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลแล้วแต่กรณี 
ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 

(ลงช่ือ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์ 
(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๗๒ ง วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖) 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  



(ฉบับที่ ๑๘๔) พ.ศ. ๒๕๔๖  
เร่ือง ก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  

เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  

 

 
 
โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยยา
เสพติดให้โทษ ต าแหน่งใด ระดับใด หรือช้ันยศใด มีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ท้ังหมดหรือบางส่วน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๕๘ / ๑ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา 
๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยา
เสพติดให้โทษออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ก าหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการ ตามมาตรา ๕๘ / ๑ แห่งพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
(๑) ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  
(๒) ข้าราชการต ารวจ นอกจากท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษไว้แล้ว ซึ่งมียศต้ังแต่ร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
(๓) ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  
(๓.๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(๓.๒) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(๓.๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
(๓.๔) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(๓.๕) อธิบดีกรมการปกครอง  
(๓.๖) รองอธิบดีกรมการปกครอง  
(๓.๗) ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  
(๓.๘) ผู้อ านวยการส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง  
(๓.๙) ผู้อ านวยการส่วนการสอบสวนและรักษาความสงบ ส านักงานสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง  
(๓.๑๐) ผู้อ านวยการส่วนอ านวยความเป็นธรรม ส านักงานสอบสวนงานนิติการ กรมการปกครอง  
(๓.๑๑) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง  
(๓.๑๒) หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มในส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง  
(๓.๑๓) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง  
(๓.๑๔) ผู้อ านวยการส่วนยุทธการและข่าว ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง  
(๓.๑๕) ผู้อ านวยการส่วนก าลังพลและส่งก าลังบ ารุง ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการ



ปกครอง  
(๓.๑๖) ผู้อ านวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง  
(๓.๑๗) ปลัดจังหวัด  
(๓.๑๘) หัวหน้ากลุ่มงานปกครองจังหวัด  
(๓.๑๙) จ่าจังหวัด (หัวหน้ากลุ่มปกครองและอ านวยความเป็นธรรม)  
(๓.๒๐) ป้องกันจังหวัด (หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง)  
(๓.๒๑) นายอ าเภอ  
(๓.๒๒) ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  
(๓.๒๓) ปลัดอ าเภอ  
ข้อ ๒ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีตามประกาศนี้ต้องมี
เอกสารมอบหมายประจ าตัวตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติการดังกล่าว  
ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  

 
(ลงช่ือ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์ 
(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๗๒ ง วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖)  

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๘๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  

เร่ือง การออกเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานฝ่ายปกครอง  
หรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพือ่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  

 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยยา
เสพติดให้โทษ ต้องมีเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวเพื่อการแสดงตนและแสดงอ านาจหน้าท่ีในการ



ปฏิบัติการตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ก ากับดูแล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพ
ติดให้โทษ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ วรรคสาม 
และมาตรา ๕๘ / ๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ เอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ให้มี ๒ แบบ ดังต่อไปนี้  
(๑) เอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งและมาตรา 
๕๘/๑ ให้เป็นไปตาม แบบ ป. ๑ ท้ายประกาศนี้  
(๒) เอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๕๘/๑ ให้เป็นไปตาม แบบ ป. ๒ ท้ายประกาศนี้  
ข้อ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดออกเอกสาร
มอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามแบบท่ีก าหนดในข้อ ๑  
เมื่อได้ออกเอกสารมอบหมายดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการตามวรรคหนึ่งรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบ  
ข้อ ๓ เอกสารมอบหมายตามข้อ ๒ ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันท่ีออกเอกสาร โดยให้ระบุวันออกเอกสารและวัน
หมดอายุไว้ในเอกสารนั้นให้ชัดเจน  
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะ
หมดอายุ และมีความประสงค์จะขอรับเอกสารฉบับใหม่เพื่อใช้แทนเอกสารฉบับเดิมให้แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ
ต้นสังกัด เพื่อด าเนินการตามข้อ ๒  
ข้อ ๕ ในกรณีท่ีเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ช ารุด สูญหายหรือถูกท าลายด้วยประการใดๆ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น
รีบแจ้งหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดพร้อมท้ังส่งเอกสารที่ช ารุดนั้นหรือหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการตามข้อ ๒  
ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
 

(ลงช่ือ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์ 
(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  



(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๗๒ ง วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖)  
 
 

 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  

ว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง  
พ.ศ. ๒๕๔๑  

 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของ
กลาง  
พ.ศ. ๒๕๒๘ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๒ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ให้โทษ กับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด และค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด กระทรวงสาธารณสุขจึงวาง
ระเบียบไว้ ดังนี ้

หมวด ๑  
บททั่วไป  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. 
๒๕๔๑” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๒) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือกฎอื่นท่ีมีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อความ
แห่งระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้
“ยาเสพติดให้โทษของกลาง” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษท่ีมีผู้ส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุข หรือท่ีศาล
ส่ังริบ หรือยึดไว้ แล้วตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 



“คณะกรรมการกลาง” หมายความว่า คณะกรรมการกลางตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการระดับจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับยาเสพติดให้
โทษของกลางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 

หมวด ๒  
คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการระดับจังหวัด  

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการกลาง ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธาน และผู้แทน 
ส านักงาน ป.ป.ส. ผู้แทนกรมต ารวจ* ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ผู้แทน
กรมการแพทย์ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กับกรรมการอื่นๆ ท่ีกระทรวงสาธารณสุข
แต่งต้ังไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดรับผิดชอบเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของกลางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของจังหวัด มีองค์ประกอบตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดเป็นกรรมการ 
ข้อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน กรรมการ
ท้ังหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการกลาง มีหน้าท่ีให้ค าแนะน าหรือความเห็นเกี่ยวกับ 
(๑) การน ายาเสพติดให้โทษของกลางไปใช้ประโยชน์ 
(๒) การจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษของกลาง 
(๓) การท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง 
(๔) การอื่นท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
(๑) รับผิดชอบในการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด 
(๒) พิจารณาหรือรับผิดชอบการท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง 
(๓) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะท างานตามความจ าเป็น 
(๔) พิจารณาหรือด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

 
* ปัจจุบัน คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 



 

หมวด ๓  
การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง  

ส่วนที่ ๑  
การตรวจรับ 

 
ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางประกอบด้วย ผู้ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง หรือคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด แล้วแต่กรณีไม่น้อยกว่าสามคน เป็นกรรมการ 
ข้อ ๑๒ ในระดับจังหวัดให้คณะกรรมการระดับจังหวัดก าหนดสถานท่ีตรวจรับและจัดต้ังคลังเก็บรักษายาเสพ
ติด ให้โทษของกลางตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง มีหน้าท่ี 
(๑) ตรวจรับและเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง 
(๒) จัดท าบัญชีรายละเอียดแสดงการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง ตามแบบ ๑ แนบท้ายระเบียบนี้ 
(๓) จัดท าหลักฐานการรับหรือส่งมอบยาเสพติดให้โทษของกลาง 
(๔) เก็บรักษากุญแจคลังยาเสพติดให้โทษของกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีเลขาธิการ 
คณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีก าหนด 
(๕) การอื่นท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามท่ีคณะกรรมการกลางหรือคณะกรรมการระดับจังหวัด มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ การตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง ให้คณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางตรวจ
เอกสารดังนี้ก่อนตรวจรับ 
(๑) ส าเนารายงานการตรวจพิสูจน์จากต้นเรื่อง 
(๒) ส าเนาหนังสือน าส่งตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานน าส่งตรวจพิสูจน์ 
(๓) บัญชียาเสพติดให้โทษของกลางตามแบบท่ีคณะกรรมการกลางก าหนด 
ข้อ ๑๕ ยาเสพติดให้โทษของกลางท่ีจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ เมื่อได้มีการ
ตรวจพิสูจน์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด แล้วให้หน่วยงานท่ี
เก็บรักษา ส านักงาน ป.ป.ส. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือจังหวัดพิจารณาท าลายหรือน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ส่วนที่ ๒  
การเก็บรักษา  

ข้อ ๑๖ ในส่วนกลางให้เก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางไว้ที่คลังยาเสพติดให้โทษของกลาง กองควบคุม
วัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ข้อ ๑๗ ในระดับจังหวัดให้เก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางไว้ที่คลังเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง ณ 
สถานท่ีท่ีคณะกรรมการระดับจังหวัดก าหนด 
ข้อ ๑๘ ในการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง ให้คณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางจัดท า
เป็นเครื่องหมาย รหัส ล าดับท่ี หรือหลักฐานอย่างถาวรไว้บนหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุยาเสพติดให้โทษของ



กลาง เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ 
ข้อ ๑๙ การเปิดคลังเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางเพื่อตรวจรับ การเก็บรักษาการจ าหน่าย และการ
ท าลายหรือเพื่อการอื่นใดในราชการ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน แล้วแต่กรณี 
เมื่อได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคก่อนแล้ว ให้
คณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๑๓ 

 
หมวด ๔  

การใช้ประโยชน์หรือจ าหน่าย  

ข้อ ๒๐ ยาเสพติดให้โทษของกลางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี
สามารถ 
น าไปใช้ประโยชน์ในราชการหรือจ าหน่ายได้ ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลางขออนุมัติกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการหรือจ าหน่ายตามท่ีเห็นสมควร  
ข้อ ๒๑ ยาเสพติดให้โทษของกลางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในราชการได้ 
ให้จังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับจังหวัดเสนอคณะกรรมการกลางเพื่อให้ความเห็นต่อ
กระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาอนุมัติตามท่ีเห็นสมควร 

 
หมวด ๕  

การท าลาย  

ข้อ ๒๒ ยาเสพติดให้โทษของกลางท่ีไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือจ าหน่ายได้ตามความในหมวด ๔ ให้
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางด าเนินการท าลาย โดยระบุ
วิธีท าลายไว้อย่างชัดแจ้ง 
การท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการท าลายตามระเบียบ
นี้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามท่ีคณะกรรมการกลางมอบหมาย 
ข้อ ๒๓ ในระดับจังหวัด ยาเสพติดให้โทษของกลางท่ีไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือจ าหน่ายได้ให้
คณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งต้ังคณะท างานท าลายยาเสพติดให้โทษของกลางโดยระบุวิธีท าลายไว้อย่างชัด
แจ้ง 
การท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของ
กลางด าเนินการท าลายตามระเบียบนี้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามท่ีคณะกรรมการระดับจังหวัดมอบหมาย 
ข้อ ๒๔ การท าลายยาเสพติดให้โทษของกลางให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ในส่วนกลาง ให้กองควบคุมวัตถุเสพติดเสนอขออนุมัติท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้อนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง โดยให้เสนอแต่งต้ัง
คณะท างานท าลายยาเสพติดให้โทษของกลางและระบุวิธีท าลายไว้อย่างชัดแจ้ง เมื่อได้รับอนุมัติให้ท าลายแล้ว
ให้คณะท างานดังกล่าวด าเนินการท าลายยาเสพติดให้โทษของกลางต่อไปจนแล้วเสร็จ 
(๒) ในระดับจังหวัด ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง เสนอขออนุมัติ



ท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้อนุมัติโดยให้เสนอแต่งต้ังคณะท างาน
ท าลายยาเสพติดให้โทษของกลางและระบุวิธีท าลายไว้อย่างชัดแจ้ง เมื่อได้รับอนุมัติให้ท าลายแล้วให้
คณะท างานดังกล่าวด าเนินการท าลายยาเสพติดให้โทษของกลางต่อไปจนแล้วเสร็จ 
ข้อ ๒๕ กรณียาเสพติดให้โทษของกลางท่ีจัดเป็นยาให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ท่ีหน่วยงานเก็บ
รักษาอยู่ เมื่อประสงค์จะท าลายให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ คือ 
(๑) ในส่วนกลาง ให้ส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบในการท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง
ในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ โดยแต่งต้ังคณะท างานท าลายยาเสพติดให้โทษของกลางไม่น้อยกว่าห้าคน
เป็นคณะท างาน ท้ังนี้ ให้มีผู้แทนของคณะกรรมการกลางและผู้แทนส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมเป็นคณะท างาน
ด้วย ให้คณะท างานดังกล่าวตรวจสอบชนิดและปริมาณของยาเสพติดให้โทษของกลางบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
แล้วด าเนินการท าลายจนแล้วเสร็จ 
(๒) ในระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการท าลายยาเสพติดโทษของกลางใน
ประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ โดยแต่งต้ังคณะท างานท าลายยาเสพติดให้โทษของกลางจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นคณะท างาน ท้ังนี้ ให้มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ ผู้แทนส านักงาน 
ป.ป.ส. ร่วมเป็นคณะท างานด้วย ให้คณะท างานดังกล่าวตรวจสอบชนิดและปริมาณของยาเสพติดให้โทษของ
กลางบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วด าเนินการท าลายจนแล้วเสร็จ 

หมวด ๖  
การรายงาน  

ข้อ ๒๖ ในการเปิดคลังเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางตามข้อ ๑๙ เพื่อด าเนินการตรวจรับการเก็บรักษา 
การจ าหน่าย การท าลายหรือด าเนินการอื่นๆ ให้คณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางรายงานผล
การด าเนินการให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบทุกครั้ง 
ในการรายงานอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี ้
(๑) รายงานการตรวจรับ รายการจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษของกลาง 
(๒) บัญชีรายละเอียดแสดงการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางตามแบบ ๑ แนบท้ายระเบียบนี้ 
(๓) หลักฐานการรับหรือส่งมอบยาเสพติดให้โทษของกลาง 
(๔) รายช่ือผู้เก็บรักษากุญแจคลังรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง 
(๕) รายการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีคณะกรรมการกลาง หรือคณะกรรมการระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี
ก าหนด 
ข้อ ๒๗ เมื่อมีการท าลายยาเสพติดให้โทษของกลางตามข้อ ๒๔ หรือข้อ ๒๕ เสร็จแล้วให้รายงาน ผลการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ในส่วนกลาง เมื่อคณะท างานท าลายยาเสพติดให้โทษของกลางด าเนินการท าลายยาเสพติดให้โทษของ
กลางเสร็จแล้ว ให้คณะท างานดังกล่าวรายงานผลการท าลายต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา แล้วให้
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการท าลายให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ 
(๒) ในระดับจังหวัด เมื่อคณะท างานท าลายยาเสพติดให้โทษของกลางด าเนินการท าลายยาเสพติดให้โทษของ
กลางเสร็จแล้ว ให้คณะท างานดังกล่าวรายงานผลการท าลายต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด แล้วให้
คณะกรรมการระดับจังหวัดรายงายผลการท าลายให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ และให้แจ้ง ผลการท าลาย
ดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบด้วย 



ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ลงช่ือ) ค ารณ ณ ล าพูน 
(นายค ารณ ณ ล าพูน) 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง วันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑) 

**DOWNLOAD** ฟอร์ม บัญชีแสดงรายละเอียดการรับของกลาง  

 
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจหรือทดสอบว่า  
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่  

 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ใดมียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่ เพื่อให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษสามารถใช้อ านาจในการตรวจหรือทดสอบดังกล่าว ในกรณีจ าเป็นและมีเหตุ
อันควรเช่ือได้ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติดให้โทษ 
ซึ่งจ าท าให้การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๗) และมาตรา ๕๘/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็น
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ในประกาศนี ้ 
“การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า การตรวจหรือทดสอบหาชนิดหรือปริมาณยา
เสพติดให้โทษในร่างกายของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อันเกิดจากการเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท 
๒ หรือประเภท ๕ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  



“ผู้มีอ านาจตรวจหรือทดสอบ” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้มีอ านาจตรวจ หรือทดสอบ หรือส่ังให้รับการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดให้โทษ  
“ผู้รับการตรวจหรือทดสอบ” หมายความว่า ผู้รับการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดให้โทษในร่างกายโดยผู้มี
อ านาจตรวจหรือทดสอบ หรือโดยค าส่ังของผู้มีอ านาจตรวจหรือทดสอบ  
ข้อ ๒ ในการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดให้โทษ ให้ผู้มีอ านาจตรวจหรือทดสอบแสดงความบริสุทธิ์ก่อนท่ีจะ
ท าการตรวจหรือทดสอบ โดยให้แสดงเอกสารเพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจหน้าท่ีในการ
ตรวจหรือทดสอบ และแจ้งเหตุอันควรเช่ืออันน ามาซึ่งการตรวจหรือทดสอบดังกล่าวพร้อมท้ังแจ้งให้ทราบถึง
ขั้นตอนการตรวจหรือทดสอบ  
ข้อ ๓ การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดให้โทษ ให้ตรวจหรือทดสอบจากปัสสาวะของผู้รับการตรวจหรือ
ทดสอบ โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการตรวจหรือทดสอบของชุดน้ ายาตรวจสอบหรือเครื่องมือแต่ละชนิด  
ข้อ ๔ การเตรียมการในการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดให้โทษให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) จัดให้มีบริเวณส าหรับผู้เข้ารับการตรวจหรือทดสอบ เพื่อด าเนินการตรวจหรือทดสอบหรือเก็บปัสสาวะ
ภายในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นแห่งกรณี เพื่อให้การตรวจหรือทดสอบหรือเก็บปัสสาวะเสร็จส้ินไปโดยเรียบร้อย
ภายในสถานท่ีมิดชิดจากบุคคลภายนอก  
(๒) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยในการตรวจหรือทดสอบเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ทันเหตุการณ์ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้มีอ านาจตรวจหรือทดสอบ  
(๓) จัดให้มีอุปกรณ์ในการเก็บปัสสาวะ โดยให้ใช้ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกปากกว้างพร้อมฝาปิดท่ีสะอาดและ
แห้ง มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิลิตร มีอุปกรณ์ส าหรับผนึกฝาปิดภาชนะเพื่อป้องกันการสับเปล่ียน
ตัวอย่าง และให้มีฉลากและกระดาษกาวเพื่อใช้ส าหรับปิดผนึกขวดตัวอย่างปัสสาวะด้วย  
ข้อ ๕ วิธีเก็บปัสสาวะให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) จัดให้มีผู้ควบคุมการถ่ายปัสสาวะของผู้รับการตรวจหรือทดสอบทุกครั้ง ท้ังนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระท า
ใดๆ ท่ีท าให้ปัสสาวะนั้นเกิดการเจือจางหรือสับเปล่ียนตัวอย่าง  
(๒) ให้ท าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างปัสสาวะและผลการตรวจหรือทดสอบตามแบบ ต.๑ ต.๒ และ 
ต.๓ ท่ีก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้  
(๓) บันทึกหมายเลขประจ าขวด ช่ือ ช่ือสกุล และอายุของผู้รับการตรวจหรือทดสอบ วัน เวลา และหน่วยงานท่ี
เก็บตัวอย่าง พร้อมท้ังลายมือช่ือของเจ้าของปัสสาวะ และลายมือช่ือของผู้ควบคุมการเก็บตัวอย่างปัสสาวะนั้น
บนฉลากปิดขวดเก็บปัสสาวะ  
(๔) ให้ขวดเก็บปัสสาวะแก่ผู้รับการตรวจหรือทดสอบ เพื่อน าไปถ่ายปัสสาวะใส่ขวดดังกล่าว จ านวนประมาณ 
๓๐ มิลลิลิตร  
ข้อ ๖ การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดให้โทษในเบ้ืองต้น ให้ผู้มีอ านาจตรวจหรือทดสอบกระท าต่อหน้าผู้รับ
การตรวจหรือทดสอบ และให้ถือปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือหรือชุดน้ ายาตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  
ข้อ ๗ ในกรณีท่ีตรวจหรือทดสอบในเบ้ืองต้นตามข้อ ๖ พบว่าบุคคลนั้นอาจเป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ ให้ผู้มี
อ านาจตรวจหรือทดสอบจดบันทึกข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ ภูมิล าเนาหรือสถานท่ีอยู่ท่ีสามารถจะ
เรียกตัวหรือออกหมายเรียกมาเพื่อด าเนินคดีได้เมื่อมีการตรวจสอบยืนยันผลแล้วพบว่าเป็นผู้ท่ีมียาเสพติดให้
โทษในร่างกาย  
ข้อ ๘ ในการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดให้โทษในเบ้ืองต้นนั้น เมื่ออ่านผลแล้วให้แจ้งผลการตรวจหรือ



ทดสอบแก่ผู้รับการตรวจหรือทดสอบ โดยห้ามเปิดเผยผลการตรวจหรือทดสอบแก่ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องและ
ให้เก็บรักษาผลการตรวจหรือทดสอบไว้เป็นเอกสารลับ  
ในกรณีท่ีปรากฏผลบวกตามคู่มือวิธีการตรวจหรือทดสอบของเครื่องมือหรือชุดน้ ายาตรวจสอบในข้อ ๖ ให้ผู้มี
อ านาจตรวจหรือทดสอบหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยที่ท าการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดให้
โทษปิดขวดเก็บปัสสาวะท่ีเหลือของผู้รับการตรวจหรือทดสอบนั้นให้สนิทพร้อมท้ังผนึกปากขวดด้วยแถบกาว 
โดยมีลายมือช่ือของผู้ท าการตรวจหรือทดสอบและผู้รับการตรวจหรือทดสอบก ากับไว้ แล้วให้รีบจัดส่งขวดเก็บ
ตัวปัสสาวะดังกล่าวไปยังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งตามข้อ ๙ โดยเร็วในสภาพที่แช่เย็นเพื่อตรวจยืนยันผล  
ข้อ ๙ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี ้มีอ านาจยืนยันผลว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบมียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกาย
หรือไม ่
1. สถาบันนิติเวชวิทยา ส านักงานแพทย์ใหญ่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
2. กองพิสูจน์หลักฐานหรือกองก ากับการวิทยาเขต ส านักงานวิทยาการต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
3. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม  
4. ส านักยาและวัตถุเสพติด หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 
5. สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ หรือศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
6. โรงพยาบาลของรัฐ  
7. หน่วยงานอื่นของรัฐหรือสถาบันอื่นท่ีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษก าหนด 
เมื่อหน่วยงานตามวรรคหนึ่งได้ด าเนินการตรวจยืนยันแล้ว ให้ถือว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นเป็นผู้มียาเสพติด
ให้โทษอยู่ในร่างกาย 
ข้อ ๑๐ ในกรณีจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ต่อการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดให้โทษในร่างกายให้ผู้มีอ านาจ
ตรวจหรือทดสอบส่ังให้ผู้ท่ีมีเหตุอันควรเช่ือว่ายาเสพติดให้โทษไปรับการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดให้โทษ 
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้มีอ านาจตรวจหรือทดสอบดังกล่าว ท้ังนี้ภายในระยะเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดใน
ค าส่ัง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นธรรมตามควรแก่กรณี  
ให้น าความในข้อ ๒ และข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(ลงช่ือ)ภักดี โพธิศิริ  
(นายภักดี โพธิศิริ)  

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๖๐ ง วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖) 

ท่ี นร ๑๑๐๖ (๕)/๔๗๒๖-๔๗๓๘ 



 
ส านักงาน ป.ป.ส.  

ถนนดินแดง เขตพญาไท กทม.๑๐๔๐๐  

 

๑๕ เมษายน ๒๕๒๙  

เรื่อง การค านวณหาสารบริสุทธิ์ของฝ่ิน  
เรียน (แจ้งท้าย)  
อ้างถึง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๖๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙)  

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีอ้างถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๖ และมาตรา ๘(๓) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ได้ก าหนดให้ค านวณหาสารบริสุทธิ์ของฝ่ิน โดยถือเอาปริมาณของแอน
ไฮดรัสมอร์ฟีนท่ีมีอยู่ในฝ่ินนัน้  
ฉะนั้น เพื่อให้การตรวจหาสารบริสุทธิ์ของฝ่ินเป็นไปตามประกาศดังกล่าว ส านักงาน ป.ป.ส. จึงได้  
จัดประชุมผู้แทนสถานตรวจพิสูจน์ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมต ารวจ* ส านักงาน 
ป.ป.ส. กรมอัยการกรมสรรพสามิต และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๔ มีนาคม 
๒๕๒๙ เพื่อก าหนดปริมาณฝ่ินท่ีจ าเป็นจะต้องค านวณหาสารบริสุทธิ์ ซึ่งท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้
ค านวณหาสารบริสุทธิ์จากของกลางฝ่ินท่ีมีปริมาณสุทธิตั้งแต่ ๕๐๐ กรัมข้ึนไป ฝ่ินท่ีมีปริมาณไม่ถึง ๕๐๐ กรัม 
ให้สถานตรวจพิสูจน์ทุกแห่งท าการตรวจพิสูจน์เฉพาะด้านคุณภาพวิเคราะห์ได้ โดยไม่ต้องส่งไปตรวจพิสูจน์
ด้านปริมาณวิเคราะห์ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมต ารวจ หรือส านักงาน ป.ป.ส.  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการตามมติดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ  

(ลงช่ือ) พลต ารวจตรี ชวลิต ยอดมณี  
(ชวลิต ยอดมณี)  

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

* ปัจจุบัน คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
* ปัจจุบัน คือ ส านักงานอัยการสูงสุด 



 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(๑)  

ฉบับที่ ๙๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙)  
เร่ือง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์  
ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์  

ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๖(๑) และมาตรา ๑๑(๔) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุท่ี
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังต่อไปนี้  
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่องระบุช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ 
ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๑  
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง ระบุช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ 
ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๓๑  
(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๕๖ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง ระบุช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ 
ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๓๒  
(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๕๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง เปล่ียนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตาม
ความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๒  
(๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง ระบุช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ 
ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๓๓  
(๖) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๖๕ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง ระบุช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ 
ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๓  
(๗) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๖๖ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง เปล่ียนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตาม
ความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๓๓  
(๘) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง ระบุช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ 
ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๓๔  

 
(๑) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๒๓ ง ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ 

 
(๙) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง เปล่ียนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตาม



ความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๔ 
(๑๐) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง ระบุช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ 
ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔  
(๑๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง เปล่ียนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตาม
ความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๔  
(๑๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๗๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง ระบุช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ 
ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๕  
(๑๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๘๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง เปล่ียนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตาม
ความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๓๕  
(๑๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง เปล่ียนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตาม
ความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖  
(๑๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง เปล่ียนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตาม
ความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๖  
(๑๖) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๘๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง เปล่ียนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตาม
ความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๓๖ 
ข้อ ๒ ให้วัตถุออกฤทธิ์ที่ระบุช่ือในบัญชีท้ายประกาศนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออก
ฤทธิ์ตอ่จิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ท้ังนี้ให้รวมถึง  
(๑) วัตถุท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่น แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกับวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว  
(๒) ไอโซเมอร์ใดๆ ของวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว ยกเว้นไอโซเมอรอ์ื่นของวัตถุออกฤทธิ์ที่ได้ระบุตัวไอโซเมอร์นั้นๆ 
เป็นวัตถุออกฤทธิ์ไว้แล้วโดยเฉพาะ  
(๓) เอสเทอร์และอีเทอร์ใดๆ และเกลือของวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว เว้นแต่ท่ีได้ประกาศไว้แล้ว  
(๔) วัตถุต ารับท่ีมีวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวผสมอยู่ เว้นแต่จะมีการระบุเงื่อนไขเฉพาะไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้  
ข้อ ๓ ให้จัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามข้อ ๒ เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๓ 
ประเภท ๔ ตามท่ีระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้  
ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  
(ลงช่ือ) เสนาะ เทียนทอง  
(นายเสนาะ เทียนทอง)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับที่ ๙๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙)  

เร่ือง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์  
ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์  

ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘  
________________  



วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑  
๑. คาทิโนน (CATHINONE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (-) -a- Amino-propiophenone 
๒. ดีอีที (DET) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N, N-Diethyltryptamine 
๓. ดีเอ็มเอชพี (DMHP) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-(1,2Dimethylheptyl) -1-hydroxy-7, 8, 9, 10-tetrahydro-6, 
6, 9-trimethyl-6H-dibenzo [b, d] pyran 
๔. ดีเอ็มที (DMT) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N, N-Dimethyltryptamine 
(๑)๕. (ยกเลิก)  
๖. 4-เมทิล อะมิโนเรกซ์ (4-METHYL AMINOREX) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (+)-cis-2-Amino-4-methyl-5-
phenyl-2-oxazoline หรือ (+)-cis-4,5-Dihydro-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolamine 
(*) ๗. (ยกเลิก) 
(*) ๘. (ยกเลิก) 
๙. พาราเฮกซิล (PARAHEXYL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-Hexyl-1-hydroxy-7, 8, 9, 10-tetrahydro-6, 6, 9-
trimethyl-6H-dibenzo [b,d] pyran 
๑๐. พีซีอี (PCE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine 
๑๑. พีเอชพี (PHP) หรือ พีซีพีวาย (PCPY) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-(1-Phenylcy clohexyl) pyrrolidine 
๑๒. ไซโลซีน (PSILOCINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-(2-Dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindole 
๑๓. ไซโลไซบีน (PSILOCYBINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-(2-Dimethylaminoethyl)-indol-4-yl dihydrogen 
phosphate 

 
(๑) ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๗๘ ง ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ ย้ายไปอยู่วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ล าดับท่ี ๑๙ 
(*) ล าดับท่ี ๗ และ ๘ ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑๐๙ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๔๘ ง ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๒ 
(**) ล าดับท่ี ๑๔ ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๐๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๑๖ ตอนท่ี ๔๘ ง ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

 
(**)๑๔. (ยกเลิก) 
๑๕. ทีซีพี (TCP) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-[1-(2-Thienyl) cyclohexyl] piperidine 
๑๖. เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (TETRAHYDROCANNABI-NOL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-Hydroxy-3-pentyl-6 
a, 7, 10, 10 a-tetrahydro-6, 6, 9-trimethyl-6H-dibenzo [b, d] pyran เว้นแต่เตตราไฮโดรแคนนาบิ
นอล ซึ่งมีอยู่ในแคนนาบิส (Cannabis) หรือยางกัญชา (Cannabis Resin) ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษ 
( ๒)๑๗. อีทริพตามีน (ETRYPTAMINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-(2-aminobutyl) indole 
๑๘. เมทคาทิโนน (METHCATHINONE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one. 
( ๓)๑๙. เมสคาลีน (MESCALINE) และอนุพันธ์ของเมสคาลีน (MESCALINE DERIVATIVES) ซึ่งมีช่ือทางเคมี
ว่า 3,4,5-Trimethoxy phenethylamine 
( ๔)๒๐. จีเอชบี (GHB) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า Gamma-hydroxybutyrate 



วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒  
๑. แอมฟีพราโมน (AMFEPRAMONE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-(Diethylamino) propio- phenone 
๒. โบรติโซแลม (BROTIZOLAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-Bromo-4-(2-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno 
[3,2-f] [1, 2, 4] triazolo-[4, 3-a] [1, 4] diazepine 
๓. คาทีน (CATHINE) หรือ (+)-นอร์ซูโดอีเฟดรีน ((+)-NORPSEUDOEPHEDRINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า d-
threo-2-Amino-1-hydroxy-1-phenylpropane 
๔. อีเฟดรีน (EPHEDRINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (IR,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol 
hemihydrate 
๕. เอสตาโซแลม (ESTAZOLAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 8-Chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo [4, 3-a] [1, 4] 
benzodiazepine 
๖. เอ็น-เอทิลแอมเฟตามีน (N-ETHYLAMPHETAMINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-Ethyl-a-
methylphenethylamine 
๗. เฟนแคมฟามิน (FENCAMFAMIN) (+)-N-Ethyl-3-phenylbicyclo-(2, 2, 1)- heptan-2-amine  
๘. เฟเนทิลลีน (FENETHYLLINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (+)-3, 7-Dihydro-1, 3-dimethyl-7-(2-[(1-methyl-2-
phenyl-ethyl) amino]-ethyl)-1H-purine-2,6-dione 
๙. ฟลูไนตราซิแพม (FLUNITRAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-(o-Fluorophenyl)-1, 3-dihydro-1-methyl-
7-nitro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one  
๑๐. ฟลูราซีแพม (FLURAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-1-[2-(diethylamino) ethyl]-5-(o-
fluorophenyl)-1, 3-dihydro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one dihydrochloride 
๑๑. ฮาโลซาโซแลม (HALOXAZOLAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 10-Bromo-11 b-(o-fluorophenyl) -2, 3, 7, 
11 b-  

 
(๒) ล าดับท่ี ๑๗ และ ๑๘ เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๙๗) พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๑๔ ตอนท่ี ๑๘ ง ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๔๐ 
(๓) ล าดับท่ี ๑๙ เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(๔) เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

 
tetrahydrooxazolo [3, 2-d] [1, 4]-benzodiazepin-6(5H)-one 
๑๒. โลพราโซแลม (LOPRAZOLAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 6-(o-Chlorophenyl)-2, 4dihydro-2-[(4-methyl-
1-piperazinyl) methylene]-8-nitro-1H-imidzao [1, 2-a] [1, 4] benzodiazepin-1-one 
๑๓. ลอร์เมตาซีแพม (LORMETAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1, 3-
dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 
๑๔. มาซินดอล (MAZINDOL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-(p-Cholrophenyl)-2, 5-dihydro-3H-imidazo-[2,1-a]-
isondol-5-OI 
๑๕. เมทิลเฟนิเดต (METHYLPHENIDATE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-Phenyl-2-(2-piperidyl) acetic acid, 



methyl ester 
๑๖. มิดาโซแลม (MIDAZOLAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-
imidazo-(1, 5-a) (1,4) benzodiazepine 
๑๗. ไนเมตาซีแพม (NIMETAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1, 3-Dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1, 
4-benzodiazepin-2-one 
๑๘. ไนตราซีแพม (NITRAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1, 3-Dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1, 4-
benzodiazepin-2-one 
๑๙. เพโมลีน (PEMOLINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-Amino-5-phenyl-4(5H)-oxazolone 
๒๐. เฟนไซคลิดีน (PHENCYCLIDINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-(1-Phenyl-cyclohexyl)-piperidine 
๒๑. เฟนไดเมตราซีน (PHENDIMETRAZINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (+)-3,4-Dimethyl-2-phenylmorpholine 
๒๒. เฟนเมตราซีน (PHENMETRAZINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-Methyl-2 phenylmor- pholine 
๒๓. เฟนเตอมีน (PHENTERMINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า a, a-Dimethylphenethylamine 
๒๔. พิพราดรอล (PIPRADROL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1,1-Diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol 
(๕)๒๕. (ยกเลิก)  
๒๖. ควาซีแพม (QUAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1, 3-dihydro-1-(2, 2, 2-
trifluoroethyl)-2H-1, 4-benzodiazepine-2-thione 
๒๗. เซโคบาร์บิตาล (SECOBARBITAL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-Allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid  
๒๘. ทีมาซีแพม (TEMAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-
phenyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 
๒๙. ไตรอาโซแลม (TRIAZOLAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 8-Chloro-6-(o-Chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-
triazolo [4, 3-a] [1, 4] benzodiazepine  
๓๐. โซลพิเดม (ZOPIDEM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N, N, 6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-imidazo [1, 2-a] 
pyridine-3-acetamide. 
๓๑. โซพิโคลน (ZOPICLONE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4-Methyl-1-piperazinecarboxylic acid-6-(5-chloro-2-
pyridinyl)-6, 7-dihydro-7-oxo-5H-pyrrolo [3, 4-b] pyrazin-5-yl ester  
(๖)๓๒. ไซพีพรอล (ZIPEPROL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า a-(a-methoxybenzyl)-4-(b-methoxy-phenethyl)-1-
piperazineethanol 

 
(๕) ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๒๐ ง ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 
(๖) ล าดับท่ี ๓๒, ๓๓ และ ๓๔ เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๙๘) พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๑๔ ตอนท่ี ๑๘ ง ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๔๐ 

 
๓๓. อะมิโนเรกซ์ (AMINOREX) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-amino-5-phenyl-2-oxazoline 
๓๔. มีโซคาร์บ (MESOCARB) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3-(a-methylphenethyl)-N-(phenyl- carbamoyl) 
sydnone imine 
( ๗)๓๕. คีตามีน (KETAMINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า Cyclohexanone, 2-(2-chlorophenyl)-2-



(methylamino) 
๓๖. บูตอร์ฟานอล (BUTORPHANOL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 17-(cyclobutymethyl) morphinan 3, 14-diol 
(๘)๓๗. (ยกเลิก)  
(๙)๓๘. ซาลีพลอน (ZALEPLON) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-(3-(3-Cyanopyrazolo(1,5-a)pyrimidin-7-
yl)phenyl)-N-ethylacetamide 
(๑๐)๓๙. ซูโดอีเฟดรีน (PSEUDOEPHEDRINE) ซึง่มีช่ือทางเคมีว่า (+)-(1S,2S)-2-Methyl-amino-1-
phenylpropan-1-ol เว้นแต่ซึ่งเป็นส่วนผสมในต ารับยาสูตรผสม (Combined Drug) ตามพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. ๒๕๑๐ และซึ่งเป็นส่วนผสมในต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๐. เฟนิลโพรพาโนลามีน (PHENYLPROPANOLAMINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า a-(1-Amino-
ethyl)enzenemethanol 
(๑๑)๔๑. เอมีเนปทีน (Amineptine) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า ๗-[(10,11-dihydro-5H-
dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid 

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 
๑. อะโมบาร์บิตาล (AMOBARBITAL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-Ethyl-5-(3-methylbutyl) barbituric acid  
๒. บุพรีนอร์ฟีน (BUPRENORPHINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 21-Cyclopropyl-7-a-[(s)-1-hydroxy-1, 2, 2-
trimethylpropyl]-6, 14-endo-ethano-6, 7, 8, 14-tetrahydrooripavine 
๓. บิวตาลบิตาล (BUTALBITAL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-Allyl-5-isobutylbarbituric acid  
๔. ไซโคลบาร์บิตาล (CYCLOBARBITAL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-(1-Cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric 
acid 
๕. กลูเตทิไมด์ (GLUTETHIMIDE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-Ethyl-2-phenyl-glutarimide  
๖. เมโพรบาเมต (MEPROBAMATE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol 
dicarbamate 
๗. เพนตาโซซีน (PENTAZOCINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexahydro-6, 11-dimethyl-3-(3-
methyl-2-butenyl)-2, 6-methano-3-benzazocin-8-ol  
๘. เพนโตบาร์บิตาล (PENTOBARBITAL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-Ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid  

 
(๗) เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๐๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๘๗ ง  
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ 
(๘) ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๒๐ ง ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 
(๙) เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๘๓ ง ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
(๑๐) ล าดับท่ี ๓๙ และล าดับท่ี ๔๐ เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๒๐ ง ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 
(๑๑) ล าดับท่ี ๔๑ เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง ระบุช่ือและ



จัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๓๗ ง ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ 

 
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔  
๑. อัลโลบาร์บิตาล (ALLOBARBITAL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5,5-diallybarbituric acid 
๒. อัลปราโซแลม (ALPRAZOLAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo [4,3-
a] [1, 4] benzodiazepine 
๓. บาร์บิตาล (BARBITAL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5, 5-diethylbarbituric acid 
๔. เบนซ์เฟตามีน (BENZPHETAMINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า N-benzyl-N, a-dimethyl-phenethylamine 
๕. โบรมาซีแพม (BROMAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one 
๖. บิวโตบาร์บิตาล (BUTOBARBITAL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-butyl-5-ethylbarbituric acid 
๗. คามาซีแพม (CAMAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-1, 3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-
phenyl-2H-1, 4 benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate 
๘. คลอรัลไฮเดรทและสารประกอบเชิงซ้อนท่ีออกฤทธิ์คลอรัลไฮเดรท (Chloral hydrate and its adducts) 
๙. คลอร์ไดอาซีพอกไซต์ (CHLORDIAZEPOXIDE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-chloro-2-(methylamino-5-
phenyl)-3H-1, 4-benzodiazepine-4-oxide 
๑๐. คลอร์เฟนเตอมีน (CHLORPHENTERMINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4-chloro-a,a-
dimethylphenethylamine 
๑๑. โคลบาแซม (CLOBAZAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1, 5-
benzodiazepine-2,4-(3H, 5H)-dione 
๑๒. โคลนาซีแพม (CLONAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-(o-Chlorophenyl)-1, 3-dihydro-7-nitro-2H-1, 
4-benzodiazepin-2-one 
๑๓. คลอราซีเพท (CLORAZEPATE) ซึ่งได้แก่เกลือโมโนโปแตสเซียม หรือไดโปแตสเซียมของกรดคลอราซีพิค 
(Clorazepic acid) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า Potassium 7-Chloro-2, 3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-
benzodiazepine-3-carboxylate หรือ Potassium 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H,1,4-
benzodiazepine-3-carboxylate compound with potassium hydroxide (1:1) 
๑๔. คลอร์เตอมีน (CLORTERMINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-chloro-a, a-demethyl benzeneethanamine 
๑๕. โคลไตอาซีแพม (CLOTIAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-(o-Chlorophenyl)-7-ethyl-1, 3-dihydro-1-
methyl-2H-thieno [2, 3-e]-1, 4-diazepin-2-one 
๑๖. โคลซาโซแลม (CLOXAZOLAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 10-Chloro-11b-(o-chlorophenyl)- 2,3,7,11b-
tetrahydro-oxazolo[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one 
๑๗. ไดอาซีแพม (DIAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-1, 3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1, 4-
benzodiazepin-2-one 
๑๘. ดีลอราซีแพม (DELORAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-
1, 4-benzodiazepin-2-one 
๑๙. เอทคลอวินอล (ETHCHLORVYNOL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า ethyl-2-chlorovinyl-ethinylcabinol 



๒๐. เอทีนาเมต (ETHINAMATE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-ethynylcyclobexasnol carbamate 
๒๑. เอทิล โลฟลาซีเพท (ETHYL LOFLAZEPATE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า Ethyl 7-chloro-5(o-flurophenyl) 2, 
3-dihydro-2-oxo-1H-1, 4-benzodiazepine-3-carboxylate 
๒๒. เฟนโพรพอเรกซ ์(FENPROPOREX) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (ฑ)-3-[(a-methylphenethyl) amino] 
propionitrile 
๒๓. ฟลูไดอาซีแพม (FLUDIAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-5-(o-fluorophenyl)-1, 3-dihydro-1-
methyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 
๒๔. ฮาลาซีแพม (HALAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-1, 3-dihydro-5-phenyl-1-((2, 2, 2)-
trifluoroethyl)-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 
๒๕. เกลืออนินทรีย์ของโบรไมด์ทุกชนิด (INORGANIC BROMIDES) ยกเว้นลิเทียมโบรไมด์ (Lithium 
Bromide) ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องท าความเย็นและโปแตสเซียมโบรไมด์เทคนิคัลเกรด (Potassium 
Bromide Technical grade) ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมล้างรูป โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าท่ีจากส านัก
คณะกรรมการ อาหารและยา 
๒๖. คีตาโซแลม (KETAZOLAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 11-Chloro-8, 12b-dihydro-2, 8-dimethyl-12b-
phenyl-4H-[1, 3]-oxazino [3, 2-d]- [1, 4] benzodiazepine-4, 7(6H)-dione 
๒๗. ลอราซีแพม (LORAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-5(o-chlorophenyl)-1, 3-dihydro-3-
hydroxy-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 
๒๘. เมดาซีแพม (MEDAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-2, 3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1, 
4-benzodiazepine 
๒๙. เมเฟนอเรกซ์ (MEFENOREX) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (ฑ)-N(3-Chloropropyl)-OC-methyl-5-phenyl-1H-
1,4-benzodiazepine 
๓๐. เมทิไพรลอน (METHYPRYLON) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 3, 3-diethyl-5-methyl-2, 4-piperidinedione 
๓๑. เมทิลฟีโนบาร์บิตาล (METHYPHENO BARBITAL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-ethyl-1-methyl-5-
phenylbarbituric acid 
๓๒. นอร์ดาซีแพม (NORDAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1, 4-
benzodiazepin-2-one 
๓๓. โอซาซีแพม (OXAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1, 4-
benzodiazepin-2-one 
๓๔. โอซาโซแลม (OXAZOLAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 10-Chloro-2, 3, 7-11b-tetrahydro-2-methyl-11b-
phenyloxazolo [3, 2-d] [1, 4] benzodiazepin-6(5H)-one 
๓๕. เพอร์ลาฟีน (PERLAPINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 6-(4-methyl-1-piperazinyl)-11H-dibenz [b, e] 
azepine 
๓๖. ฟีโนบาร์บิตาล (PHENOBARBITAL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid 
๓๗. พินาซีแพม (PINAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-1, 3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-
1, 4-benzodiazepin-2-one 
๓๘. พราซีแพม (PRAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1, 3-dihydro-5-
phenyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 
๓๙. โพรพิลเฮเซดรีน (PROPYLHEXEDRINE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (ฑ)-N, a-Dimethyl-cyclohexamne-



ethylamine 
๔๐. ไพโรวาเลโรน (PYROVALERONE) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (ฑ)-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-
pentanone 
๔๑. เซคบิวตาบาร์บิตาล (SECBUTABARBITAL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid 
๔๒. เอสพีเอ (SPA) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า (-)-1-dimethylamino-1, 2-diphenylethane 
๔๓. เตตราซีแพม (TETRAZEPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 7-Chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1, 3-dihydro-1-
methyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 
๔๔. โทฟิโซแพม (TOFISOPAM) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 1-(3, 4-Dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7, 8-dimethoxy-
4-methyl-5H-2, 3-benzodiazepine 
๔๕. ไวนิลบิตาล (VINYLBITAL) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๐๑) พ.ศ. ๒๕๔๐  

ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต  
และประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘  

เร่ือง การอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ  
แผนปัจจุบันชัน้หนึ่งในสาขาทนัตกรรม หรือผู้ประกอบการบ าบัด  

โรคสัตว์ชั้นหนึ่ง มีวัตถุออกฤทธิ์ไว้ในครอบครอง  
______________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๑(๔) และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุท่ี
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทออกประกาศ ดังต่อไปนี้  
๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมหรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง 
มีวัตถุออกฤทธิ์ไว้ในครอบครองได้ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๔ 
๒. ให้ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมหรือ
ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ไม่เกินปริมาณ
ท่ีก าหนดในประกาศฉบับนี้ไว้ในครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๖๒ ดังนี ้

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 



๑. แอมฟีพราโมน (AMFEPRAMONE)........................................................................... ๗๕ กรัม 
๒. คาทีน (CATHINE) หรือ (+) - นอร์ซูโดอีเฟดรีน 
((+) - NORPSEUDOEPHEDRINE) ........................................................................... ๒๐ กรัม 
๓. อีเฟดรีน (EPHEDRINE) ............................................................................................ ๑๒๐ กรัม 
๔. เอ็น - เอทิลแอมเฟตามีน (N-ETHYLAMPHETAMINE) .............................................. ๓๐ กรัม 
๕. ฟลูไนตราซีแพม (FLUNITRAZEPAM) ................................................................ ๒ กรัม 
๖. ฟลูราซีแพม (FLURAZEPAM) ................................................................................... ๓๐ กรัม 
๗. ลอร์เมตาซีแพม (LORMETAZEPAM) ........................................................................ ๑ กรัม 
๘. มาซินดอล (MAZINDOL) ............................................................................................. ๑ กรัม 
๙. เมทิลเฟนิเดต (METHYLPHENIDATE) ...................................................................... ๓ กรัม 
๑๐. มิดาโซแลม (MIDAZOLAM) .................................................................................... ๑๕ กรัม 
๑๑. ไนตราซีแพม (NITRAZEPAM) ............................................................................... ๑๐ กรัม 
๑๒. เฟนเตอมีน (PHENTERMINE) ............................................................................... ๓๐ กรัม 
๑๓. ซูโดอีเฟดรีน (PSEUDOEPHEDRINE) ............................................................... ๑๒๐ กรัม 
๑๔. เซโคบาร์บิตาล (SECOBARBITAL) ...................................................................... ๑๐ กรัม 
๑๕. ทีมาซีแพม (TEMAZEPAM) .................................................................................... ๑๐ กรัม 
๑๖. ไตรอาโซแลม (TRIAZOLAM) .................................................................................. ๐.๕ กรัม 
(๑)๑๗. คีตามีน (KATAMINE) ......................................................................................... ๒.๕ กรัม 
๑๘. เฟนนิลโพรพาโนลามีน (PHENYLPROPANOLAMINE) ........................................ ๕๐ กรัม 
(๒)๑๙. โซลพิเดม (ZOLPIDEM) ...................................................................................... ๑๐ กรัม 

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 

๑. อะโมบาร์บิตาล (AMOBARBITAL) ............................................................................... ๑๐ กรัม 
๒. บูพรีนอร์ฟีน (BUPRENORPHINE) .............................................................................. ๐.๕ กรัม 
๓. เมโพรบาเมต (MEPROBAMATE) ............................................................................... ๗๐๐ กรัม 
๔. เพนตาโซซีน (PENTAZOCINE) .................................................................................... ๑ กรัม 
๕. เพนโตบาร์บิตาล (PENTOBARBITAL).......................................................................... ๑๐ กรัม 

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔ 

๑. อัลปราโซแลม (ALPRAZOLAM).................................................................................... ๑ กรัม 
๒. โบรมาซีแพม (BROMAZEPAM) ................................................................................... ๖ กรัม 
๓. บิวโตบาร์บิตาล (BUTOBARBITAL) ........................................................... ................ ๕๐ กรัม 
๔. คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (CHLORDIAZEPOXIDE) ...................................................... ๒๕๐ กรัม 
๕. โคลบาแซม (CLOBAZAM) .......................................................................................... ๑๐ กรัม 
๖. โคลนาซีแพม (CLONAZEPAM) ................................................................................ ๒๐ กรัม 
๗. คลอราซีเพท (CLORAZEPATE) .............................................................................. ๑๐ กรัม 
๘. ไดอาซีแพม (DIAZEPAM) ............................................................................................. ๑๐ กรัม 



๙. เอทิล โลพลาซีเพท (ETHYL LOPLAZEPATE) ................................................................ ๑๐ กรัม 
๑๐. เกลืออนินทรีย์ของโบรไมด์ทุกชนิด (INORGANIC BROMIDE) ......................................๙๐ กรัม 
๑๑. ลอราซีแพม (LORAZEPAM)........................................................................................... ๒ กรัม 
๑๒. เมดาซีแพม (MEDAZEPAM)................................................................. .......................... ๑๐ กรัม 

 
(๑) ล าดับท่ี ๑๗ และล าดับท่ี ๑๘ เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๘๓ ง ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
(๒) ล าดับท่ี ๑๙ เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๓ ง  
ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 

 
๑๓. ฟีโนบาร์บิตาล (PHENOBARBITAL).................................................................... ๑๐๐ กรัม 
๑๔. พินาซีแพม (PINAZEPAM)....................................................................................... ๕ กรัม 
๑๕. พราซีแพม (PRAZEPAM) .......................................................................................... ๑๐ กรัม 
๑๖. โทฟีโซแพม (TOFISOPAM) ........................................................................................ ๕๐ กรัม 

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(ลงช่ือ) รักเกียรติ สุขธนะ 
(นายรักเกียรติ สุขธนะ)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๐๔) พ.ศ. ๒๕๔๑  

เร่ือง ก าหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์  
ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒  

__________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑(๔) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๖ (๗ ทวิ) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ง



แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ออกประกาศ
ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่องก าหนดปริมาณ การมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ี
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘  
ข้อ ๒ การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึง่วตัถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เมื่อค านวณ
ปริมาณเป็นสารบริสุทธิ์แล้ว ต้องไม่เกินปริมาณดังต่อไปนี้  

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑  
๑. คาทิโนน (CATHINONE) ๐.๕๐๐ กรัม  
๒. ดีอีที (DET) ๐.๕๐๐ กรัม  
๓. ดีเอ็มเอชพี (DMHP) ๐.๕๐๐ กรัม  
๔. ดีเอ็มที (DMT) ๐.๕๐๐ กรัม  
๕. เมสคาลีน (MESCALINE) ๐.๕๐๐ กรัม  
๖. ๔-เมทิล อะมิโนเรกซ์ (4-METHYL AMINOREX) ๐.๕๐๐ กรัม 

 
๗. เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือ เอ็มดีอี (N-ethyl MDA หรือ MDE) ๐.๕๐๐ กรัม  
๘. เอ็น ไฮดรอกซี เอ็มดีเอ หรือ เอ็น-โอเอช เอ็มดีเอ  
(N-hyfroxy MDA หรือ N-OH MDA) ๐.๕๐๐ กรมั  
๙. พาราเฮกซิล (PARAHEXYL) ๐.๕๐๐ กรัม  
๑๐. พีซีอี (PCE) ๐.๑๐๐ กรัม  
๑๑. พีเอชพี (PHP) หรือ พีซีพีวาย (PCPY) ๐.๑๐๐ กรัม  
๑๒. ไซโลซีน (PSILOCINE) ๐.๑๐๐ กรัม  
๑๓. ไซโลไซบีน (PSILOCYBINE) ๐.๑๐๐ กรัม  
๑๔. เอสทีพี (STP) หรือ ดีโอเอ็ม (DOM) ๐.๑๐๐ กรัม  
๑๕. ทีซีพี (TCP) ๐.๑๐๐ กรัม  
๑๖. เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (TETRAHYDROCANNABI-NOL)  
เว้นแต่ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล ซึ่งอยู่ในแคนนาบิส (Canabis) หรือยางกัญชา  
(Canabis Resin) ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ๐.๑๐๐ กรัม  
๑๗. อีทริพตามีน (ETRYPTAMINE) ๐.๕๐๐ กรัม  
๑๘. เมทคาทิโนน (METHCATHINONE) ๐.๕๐๐ กรัม  

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒  
๑. อีเฟดรีน (EPHEDRINE) ๕.๐๐ กรัม  
๒. ซูโดอีเฟดรีน (PSEUDOEPHEDRINE) เว้นแต่ซูโดอีเฟดรีน  
(PSEUDOEPHEDRINE) ซึ่งเป็นส่วนผสมในต ารายาท่ีได้  



ขึ้นทะเบียนเป็นยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ๕.๐๐ กรัม  
(๑)๓. คีตามีน (KETAMINE) ๐.๕ กรัม  

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  

(ลงช่ือ) รักเกียรติ สุขธนะ  
(นายรักเกียรติ สุขธนะ)  

รัฐมนตรีว่าการกกระทรวงสาธารณสุข 

 
(๑) เพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๘๓ ง  
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๔  

ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘  
เร่ือง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องแจ้งก าหนดสิ้นอายุไว้ในฉลาก  

__________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๖(๖) และมาตรา ๑๑(๔) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุท่ี
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ให้วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 
๙๗  
(พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง ระบุช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้อง
แจ้งก าหนดส้ินอายุไว้ในฉลาก  
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  



(ลงช่ือ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์ 
(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๔) 

 
กฎกระทรวง  
(พ.ศ. ๒๕๓๔)  

ออกตามความในพระราชก าหนดป้องกันการใช้  
สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓  

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย 
พ.ศ. ๒๕๓๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวง
ไว้ดังนี ้ 
ข้อ ๑ ผู้ผลิตสารระเหย หรือผู้น าเข้าสารระเหย ก่อนน าออกขาย ต้องจัดให้มีข้อความท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบ
ห่อท่ีบรรจุเป็นภาษาไทย ดังต่อไปนี้  
(๑) ค าว่า “สารระเหย” 
(๒) ช่ือและสถานท่ีต้ังของผู้ผลิต หรือผู้น าเข้า แล้วแต่กรณี  
(๓) ปริมาณท่ีบรรจุเป็นระบบเมตริก  
(๔) ช่ือทางเคมีและอัตราส่วนของสารผสมท้ังหมดในสารระเหย  
(๕) วิธีการใช้ และวิธีเก็บรักษา  
(๖) ค าว่า “ตักเตือน ห้ามสูดดม เป็นอันตรายต่อชีวิต” 
ข้อความดังกล่าว ต้องใช้สีท่ีเห็นได้ชัดเจน และตัดกับสีของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อท่ีบรรจุ ส าหรับข้อความ
ตาม (๑) และ (๖) นั้นให้ใช้ตัวอักษรสีแดงบนพื้นขาว  
ข้อความท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อท่ีบรรจุสารระเหยจะมีภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทยก็ได้ แต่ข้อความ
ภาษาอื่นนั้นต้องตรงกับความภาษาไทย และมีขนาดไม่ใหญ่กว่าข้อความภาษาไทย  

ข้อ ๒ ส าหรับสารระเหยท่ีบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อท่ีมีขนาดบรรจุเกิน ๕๕๐ มิลลิลิตร หรือ ๕๕๐ กรัม หาก
มีการจัดให้มีภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อท่ีบรรจุตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ



เงื่อนไขแห่งกฎหมายอื่นแล้ว ผู้ผลิตสารระเหยหรือผู้น าเข้าสารระเหยก่อนน าออกขาย จะไม่จัดให้มีข้อความท่ี
ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อท่ีบรรจุสารระเหยตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑ ก็ได้  

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔  

(ลงช่ือ) ไพโรจน์ นิงสานนท ์ 
(นายไพโรจน์ นงิสานนท์)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

(ลงช่ือ) สิปปนนท์ เกตุทัต  
(นายสิปปนนท์ เกตุทัต)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนท่ี ๙๘ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕)  

 
กฎกระทรวง  

ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  

พ.ศ. ๒๕๔๗  

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย 
พ.ศ. ๒๕๓๓ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญติับางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชก าหนดป้องกันการใช้สาร
ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓  
ข้อ ๒ บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้  
ข้อ ๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นผู้ออก
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีในสังกัด แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีอยู่ในอ านาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัดตามข้อ ๔  
ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของส่วนราชการซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงานของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นราชการส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นที่ต้ังอยู่ในจังหวัดนั้นนอกจากกรุงเทพมหานคร  



ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกบัตร
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีในสังกัด  
ข้อ ๖ รูปถ่ายท่ีติดบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้ใช้รูปถ่ายท่ีถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอมีบัตร
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ขนาด ๒.๕ X ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม 
แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งตนสังกัด 
ข้อ ๗ บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในบัตร แต่ต้องไม่เกินหกปีนับแต่วัน
ออกบัตร 
ข้อ ๘ บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีออกตามความในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตาม
ความในพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ แต่ท้ังนี้ ต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์พินิจ จารุสมบัติ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชก าหนด
ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติให้บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องเป็นไปตามแบบท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง และเนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีแต่งต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สาร
ระเหย ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีจากหลายหน่วยงาน สมควรก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ออก
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อความเหมาะสมและความคล่องตัวในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี ้

**DOWNLOAD** 
แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีท้ายกฎกระทรวงก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยพ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม  

(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เร่ือง ก าหนดสถานพยาบาลทีใ่ห้การบ าบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหย  

 



 
 
เนื่องด้วยได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๔๕ ดังนั้น สถานพยาบาลท่ีให้การบ าบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหยตามพระราชก าหนดป้องกันการใช้สาร
ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ีได้มีการประกาศก าหนดไปแล้วนั้นจึงไม่เป็นปัจจุบัน สมควรประกาศก าหนด
สถานพยาบาลท่ีให้การบ าบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหยข้ึนใหม่ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานพยาบาลท่ี
จัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓ มาตรา ๔ (๓) และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชก าหนดป้องกันการใช้สาร
ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังนี ้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก  
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง ก าหนด
สถานพยาบาลท่ีให้การบ าบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหย 
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง ก าหนด
สถานพยาบาลท่ีให้การบ าบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหย (เพิ่มเติม) 
(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง ก าหนด
สถานพยาบาลท่ีให้การบ าบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหย (เพิ่มเติม) 
ข้อ ๒ ให้สถานพยาบาลของรัฐท่ีจัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษเป็นสถานพยาบาลท่ีให้การ
บ าบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหยตามพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการบ าบัดรักษาและควบคุมผู้ติดสารระเหย
ในสถานพยาบาล 
ข้อ ๓ ๑ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์สมศักด์ิ เทพสุทิน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
๑ รก.๒๕๔๖/พ๑๑๕ง/๗/๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม  
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เร่ือง ก าหนดสถานตรวจพิสูจน์สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์สารระเหยของกลาง  

เนื่องด้วยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานราชการต่างๆ ดังนั้น สถานตรวจพิสูจน์สารเคมีหรือ
ผลิตภัณฑ์สารระเหยของกลาง ตามพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ีประกาศไปแล้ว
นั้นจึงไม่เป็นปัจจุบัน และมีความจ าเป็นต้องประกาศก าหนดสถานตรวจพิสูจน์สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์สาร
ระเหยของกลางขึ้นใหม่ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ (๔) และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 
๒๕๓๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังนี ้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก  
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ ๒๕๓๔) เรื่อง ก าหนดสถานตรวจ
พิสูจน์สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์สารระเหยของกลาง 
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง ก าหนดสถานตรวจ
พิสูจน์สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์สารระเหยของกลาง (เพิ่มเติม) 
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี ้เป็นสถานตรวจพิสูจน์สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์สารระเหยของกลาง ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  
(๑) ส านักยาและวัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๒) สถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของส านักงานวิทยาการต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๓) ส านักปราบปรามยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ข้อ ๓ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์สมศักด์ิ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
๑ รก.๒๕๔๖/พ๑๑๕ง/๕/๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
 
 
 
 



 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม  

(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  
เร่ือง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  

เนื่องด้วยได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๔๕ ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ี
ได้มีการประกาศแต่งต้ังไปแล้วนั้นจึงไม่เป็นปัจจุบัน สมควรประกาศต้ังแต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการ
ตามกฎหมายดังกล่าวขึ้นใหม่ เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ อันเป็น
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประกาศเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก  
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง แต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๔๑  
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง แต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๔๑  
ข้อ ๒ ให้บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
การใช้สารระเหย  
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์  
(๕) อธิบดีกรมการแพทย์  
(๖) รองอธิบดีกรมการแพทย์  
(๗) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(๘) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(๙) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(๑๐) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(๑๑) อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
(๑๒) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  



(๑๓) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
(๑๔) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
(๑๕) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
(๑๖) นายแพทย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
(๑๗) ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด กรมวทิยาศาสตร์แพทย์  
(๑๘) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(๑๙) ผู้อ านวยการกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(๒๐) ผู้อ านวยการส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(๒๑) ผู้อ านวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(๒๒) ผู้อ านวยการกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(๒๓) ผู้อ านวยการกองควบคุมอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(๒๔) ผู้อ านวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(๒๕) ผู้อ านวยการกองงานด่านอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(๒๖) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(๒๗) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลของรัฐ  
(๒๘) เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐ  
(๒๙) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป โรงพยาบาลของรัฐ  
(๓๐) เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพนักงานของรัฐต าแหน่งเภสัชกร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(๓๑) เจ้าหน้าท่ีทะเบียนวิชาชีพ กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(๓๒) เภสัชกร นักวิชาการอาหารและยา และพนกังานของรัฐต าแหน่งเภสัชกรส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา  
(๓๓) นิติกร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(๓๔) เภสัชกร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
(๓๕) พนักงานของรัฐต าแหน่งเภสัชกร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  
(๓๖) สาธารณสุขอ าเภอ/สาธารณสุขกิ่งอ าเภอ  
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  
(๑) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
(๒) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  
(๔) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
(๕) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
(๖) เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(๗) รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(๘) ผู้อ านวยการส านักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
(๙) ผู้อ านวยการส านักควบคุมและตรวจโรงงาน ๑-๔ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  



(๑๐) ผู้อ านวยการส านักทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
(๑๑) ผู้อ านวยการส านักบริหารมาตรฐาน ๓ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(๑๒) นักวิชาการมาตรฐาน ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(๑๓) วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
(๑๔) นักวิทยาศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
(๑๕) นิติกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
(๑๖) อุตสาหกรรมจังหวัด  
(๑๗) เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ว หรือ ๘ ว ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
(๑๘) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการอุตสาหกรรม ๗ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(๒) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(๗) ผู้อ านวยการส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(๘) ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(๙) หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(๑๐) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขตการศึกษา  
(๑๑) อธิการบดี อธิการ ผู้อ านวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(๒) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
(๔) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(๕) อธิบดีกรมการปกครอง  
(๖) รองอธิบดีกรมการปกครอง  
(๗) ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  
(๘) ผู้อ านวยการส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง  
(๙) ผู้อ านวยการส่วนการสอบสวนและรักษาความสงบ ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง  
(๑๐) ผู้อ านวยการส่วนอ านวยความเป็นธรรม ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง  
(๑๑) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง  
(๑๒) หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มในส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง  
(๑๓) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง  
(๑๔) ผู้อ านวยการส่วนยุทธการและข่าว ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง  



(๑๕) ผู้อ านวยการส่วนก าลังพลและส่งก าลังบ ารุง ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง  
(๑๖) ผู้อ านวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง  
(๑๗) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๑๘) รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
(๑๙) ปลัดจังหวัด  
(๒๐) หัวหน้ากลุ่มงานปกครองจังหวัด  
(๒๑) จ่าจังหวัด (หัวหน้ากลุ่มปกครองและอ านวยความเป็นธรรม)  
(๒๒) ป้องกันจังหวัด (หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง)  
(๒๓) นายอ าเภอ  
(๒๔) ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  
(๒๕) ปลัดอ าเภอ  
(๒๖) ปลัดเมืองพัทยา  
ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต ารวจท่ีมียศต้ังแต่ร้องต ารวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็น
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร  
(๒) รองปลัดกรุงเทพมหานคร ส่ังราชการส านักอนามัย  
(๓) ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
(๔) ผู้อ านวยการส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
(๕) ผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร  
(๖) ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
(๗) ผู้อ านวยการกองอนามัยส่ิงแวดล้อม ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
(๘) ผู้อ านวยการกองป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
(๙) ผู้อ านวยการเขต กรุงเทพมหานคร  
(๑๐) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร  
(๑๑) ผู้อ านวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ในสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร  
(๑๒) ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข  
(๑๓) หัวหน้าฝ่าย สังกัดกองอนามัยส่ิงแวดล้อม ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
(๑๔) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร  
(๑๕) หัวหน้าฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร  
(๑๖) หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร  
ข้อ ๘ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖  

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์พินิจ จารุสมบัติ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  



(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒ ง ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗) 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม  

ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘)  
เร่ือง ก าหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุ  

ของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์เป็นสารระเหย  
_________________  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓ มาตรา ๔(๑) และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชก าหนดป้องกันการใช้สาร
ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึง
ประกาศไว้ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๓) และฉบับท่ี ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๓๔) เรื่อง ก าหนดช่ือ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์เป็นสารระเหย  
ข้อ ๒ ให้สารเคมีดังต่อไปนี้ รวมท้ังสารเคมีท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่น แต่มีสูตรโครงสร้างอย่างเดียวกันเป็นสาร
ระเหย  
(๑) อาลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน (Aliphatic Hydrocarbon) และอาโรเมติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic 
Hydrocarbon) ได้แก่ 
๑.๑ โทลูอิน (Toluene) มีช่ือทางเคมีว่า เมทิลเบนซีน (Methylbenzene) มีสูตรทางเคมีเป็น C6H5CH3 
(๒) คีโทน (Ketone) ได้แก่ 
๒.๑ อาซีโทน (Acetone) หรือ ไดเมทิลคีโทน (Dimethyl Ketone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-โพรพาโนน (2-
Propanone) มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COCH3 
๒.๒ เมทิลเอทิลคีโทน (Methyl Ethyl Ketone) หรือ เอ็มอีเค (MEK) หรือเอทิลเมทิลคีโทน (Ethyl Methyl 
Ketone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 2-บิวทาโนน (2-Butanone) มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COCH2CH3 
(๑) ๒.๓ ไอโซโปรปิลอาซีโทน (Isopropylacetone) หรือ เมทิลไอโซบิวทิลคีโทน (Methyl Isobutyl 
Ketone) หรือ เอ็มไอบีเค (MIBK) ซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า 4-เมทิล-2-เพนตาโนน (4-Methyl-2-Pentanone) มี
สูตรทางเคมีเป็น CH3COCH2CH(CH3)2 
(๓) เอสเตอร์ ได้แก่ 
๓.๑ เอทิลอาซีเทต (Ethyl Acetate) หรือ อาซีติกอีเทอร์ (Acetic Ether)หรือ อาซีติกเอสเตอร์ (Acetic 
Ester) มีช่ือทางเคมีว่า อาซีติกแอซิด เอทิลเอสเตอร์ (Acetic Acid Ethyl Ester) มีสูตรทางเคมีเป็น 
CH3COOC2H5 
๓.๒ เซลโลโซล์ฟอาซีเทต (Cellosolve Acetate) หรือ เอทีลีนไกลคอล โมโนเอทิลอีเทอร์อาซีเทต (Ethylene 
Glycol Monoethyl Ether Acetate) มีช่ือทางเคมีว่า 2-เอทอคซีเอทิลอาซีเทต (2-Etoxy Ethyl Acetate) มี
สูตรทางเคมีเป็น CH3COOCH2CH2OC2H5 



 
(๑) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
ข้อ ๑ ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนท่ี ๙๕ ง ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

 
(๒)๓.๓ เมทิลอาซีเทต (Methyl Acetate) มีช่ือทางเคมีว่า อาเซติกแอซิดเมทิลเอสเตอร์ (Acetic Acid 
Methyl Ester) มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COOCH3 
๓.๔ นอร์มาลบิวทิลอาซีเทต (n-Butyl Acetate) มีช่ือทางเคมีว่า อาเซติกแอซิด บิวทิลเอสเตอร์ (Acetic Acid 
Butyl Ester) มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COO (CH2)3CH3 
๓.๕ เซคันดารีบิวทิลอาซีเทต (sec-Butyl Acetate) หรือ อาเซติกแอชิดเซคันดารี บิวทิลเอสเตอร์ (Acetic 
Acid sec-Butyl Ester) มีช่ือทางเคมีว่า อาเซติกแอซิด 1- เมทิลโปรปิลเอสเตอร์ (Acetic Acid 1-
Methylpropyl Ester) มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COOCH (CH)3CH2CH3 
๓.๖ นอร์มาล-บิวทิวไนไตรท์ (n-Butyl Nitrite) มีช่ือทางเคมีว่า ไนตรัสแอซิด บิวทิลเอสเตอร์ (Nitrous Acid 
Butyl Ester) มีสูตรทางเคมีเป็น CH3CH2CH2CH2ONO 
๓.๗ ไอโซ-บิวทิลไนไตรท์ (iso-Butyl Nitrite) มีช่ือทางเคมีว่า ไนตรัสแอซิดไอโซ บิวทิลเอสเตอร์ (Nitrous 
Acid Isobutyl Ester) มีสูตรทางเคมีเป็น (CH3)2CHCH2ONO 
(๔) อีเทอร์ ได้แก่ 
๔.๑ บิวทิลเซลโลโซล์ฟ (Butyl Cellosolve) หรือเอทีลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร์ (Ethylene Glycol 
Monobutyl Ether) มีช่ือทางเคมีว่า 2-บิวทอกซีเอทานอล (2-Butoxyethanol) มีสูตรทางเคมีเป็น 
HOCH2CH2OC4H9 
๔.๒ เซลโลโซล์ฟ (Cellosolve) หรือ 2-เอทอกซีเอทานอล (2-Ethoxyethanol) มีช่ือทางเคมีว่า เอทีลีนไกล
คอนโมโนเอทิลอีเทอร์ (Ethylene Glycol Monoethyl Ether) มีสูตรทางเคมีเป็น HOCH2 CH2 OC2 H5 
๔.๓ เมทิลเซลโลโซล์ฟ (Methyl Cellosolve) หรือเอทีลีนไกลคอลโมโนเมทิลอีเทอร์ (Ethylene Glycol 
Monomethyl Ether) มีช่ือทางเคมีว่า 2-เมทอกซีเอทานอล (2-Methoxyethanol) มีสูตรทางเคมีเป็น 
HOCH2CH2OCH3 
ข้อ ๓ ให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือต่อไปนี้หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งมีสารเคมีตามข้อ ๒ ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลาย
ชนิดผสมอยู่เป็นสารระเหย ได้แก่ 
(๑) ทินเนอร ์(Thinners) 
(๒) แลคเกอร์ (Lacquers) 
(๓) กาวอินทรีย์สังเคราะห์ (Synthetic Organic Adhesives) ท่ีมียางนิโอปรีน (Neoprene Based) หรือสาร
กลุ่มไวนีล (Vinyl Resin Based) เป็นตัวประสาน 
(๔) กาวอินทรีย์ตามธรรมชาติ (Natural Organic Adhesives) ท่ีมียางสนหรือชันสน (Rosin) ยางธรรมชาติ 
(Natural Rubber หรือ Isoprene) หรือสารเซลลูโลส (Cellulose Compounds) เป็นตัวประสาน 

 
(๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
ข้อ ๒ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 



 
(๕) ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือ ลูกโป่งพลาสติก (Blowing Balloon) 
 
ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ลงช่ือ ไชยวัฒน ์สินสุวงศ ์ลงช่ือ เสนาะ เทียนทอง 
(นายไชยวัฒน ์สินสุวงศ์) (นายเสนาะ เทียนทอง) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๓ ตอนท่ี ๘ ง ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๓๙) 

 
กฎกระทรวง  

ว่าด้วยค่าตอบแทนของอนุกรรมการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ  
ประจ าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

พ.ศ. ๒๕๔๖(๑)  
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี ้
อนุกรรมการ หมายความว่า อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดท่ีไม่ได้เป็น
ข้าราชการประจ าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ข้อ ๒ ให้ประธานอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมรายครั้ง ในอัตราครั้งละหนึ่งพันสองร้อยบาท 
แต่รวมกันแล้วไม่เกินเดือนละหนึ่งหมืน่สองพันบาท 
ให้อนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมรายครั้ง ในอัตราครั้งละหนึ่งพันบาท แต่รวมกันแล้วไม่เกิน
เดือนละหนึ่งหมื่นบาท ในกรณีท่ีอนุกรรมการท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมในการประชุมครั้งใด ให้มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในการประชุมครั้งนั้น ในอัตราเดียวกับท่ีประธานอนุกรรมการได้รับ 



ข้อ ๓ ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยงานอื่นใดของรัฐ
ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒ 
ข้อ ๔ ค่าตอบแทนตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ได้รับเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งท่ีมาประชุมและให้ได้รับเพียงครั้งเดียว
ในวันหนึ่งของการประชุมของคณะอนุกรรมการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ลงช่ือ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา 
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

 
(๑) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนท่ี ๑๗ ก ลงวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
กฎกระทรวง  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธกีารพิจารณาอุทธรณ์  
พ.ศ. ๒๕๔๖(๑)  

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
(๑) วัน เดือน ปี ท่ียื่นอุทธรณ์  
(๒) ช่ือตัว นามสกุล และท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์  
(๓) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องท่ีอุทธรณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อกฎหมายและเหตุผลท่ียกขึ้นอ้างอิงในอุทธรณ์โดยชัด
แจ้ง พร้อมท้ังความประสงค์หรือค าขอของผู้อุทธรณ์  
(๔) ลายมือช่ือของผู้อุทธรณ์  
ผู้อุทธรณ์จะยื่นส าเนาค าวินิจฉัยหรือค าส่ังของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานอื่นประกอบการอุทธรณ์ด้วยก็ได้  
ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในช้ันพิจารณาของคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ด้วย  
ข้อ ๒ เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากค าวินิจฉัยหรือค าส่ังมีสิทธิขอตรวจดูหรือขอส าเนา



เอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง และให้เป็นดุลพินิจของผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือ
ผู้ควบคุมสถานท่ีตามมาตรา ๓๘ ท่ีเก็บรักษาค าวินิจฉัยหรือค าส่ังแล้วแต่กรณี ท่ีจะอนุญาต  
ข้อ ๓ อุทธรณ์ตามข้อ ๑ ให้ยืน่ต่อผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ควบคุมสถานท่ีตาม
มาตรา ๑๘ ท่ีเก็บรักษาค าวินิจฉัยหรือค าส่ัง แล้วแต่กรณี และให้ผู้ท่ีรับหนังสือนั้นออกใบรับอุทธรณ์ไว้เป็น
หลักฐาน  
ข้อ ๔ ภายในก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ได้ โดยท าเป็นหนังสือลงลายมือ
ช่ือผู้อุทธรณ์ ช้ีแจงข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ 
ข้อ ๕ ในการพิจารณาอุทธรณ์อย่างน้อยให้คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพิจารณาจากค า
วินิจฉัยหรือค าส่ังท่ีถูกอุทธรณ์ ค าอุทธรณ์ ค าแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีเห็นสมควร 

 
(๑) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนท่ี ๑๗ ก ลงวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๔๖  

คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจให้มีการจัดท าค าแก้อุทธรณ์หรือจะแสวงหาข้อเท็จจริงหรือ
เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาก็ได้  
ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดท่ี
จะอนุญาตให้มีการแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือไม่ก็ได้ และหากอนุญาตให้แถลงการณ์ด้วยวาจาให้คณะกรรมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเปิดโอกาสให้คณะอนุกรรมการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับทราบและ
แถลงการณ์แก้ด้วยวาจาโดยอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้แถลงแทนก็ได้ ท้ังนี ้
คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องแจ้งก าหนดวันแถลงการณ์ให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าตาม
สมควร และต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้รับฟังแถลงการณ์ด้วยวาจาของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย  
ข้อ ๖ ในการพิจารณาอุทธรณ์ นอกจากจะต้องด าเนินการตามข้อ ๕ แล้วให้คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) ถ้าเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ค าวินิจฉัยว่าเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด ให้น าข้อมูลดังต่อไปนี้มาประกอบการ
พิจารณา  
(ก) ประวัติและข้อมูลส่วนตัวของผู้อุทธรณ์ เช่น ข้อมูลทางด้านการศึกษา สุขภาพนิสัยและความประพฤติ 
ประวัติการใช้ยาเสพติด ประวัติการกระท าผิด เป็นต้น  
(ข) ผลการตรวจพิสูจน์ปัสสาวะหรือตัวอย่างของเหลวของผู้อุทธรณ์  
(๒) ถ้าเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ค าส่ังไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว ให้น าข้อมูลดังต่อไปนี้มาประกอบการ
พิจารณา  
(ก) สภาพร่างกายและสุขภาพโดยท่ัวไปของผู้อุทธรณ์  
(ข) ความน่าเช่ือถือของผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกัน  
(ค) ความเส่ียงหรือพฤติกรรมของผู้อุทธรณ์เกี่ยวกับการหลบหนี  
(ง) ภัยอันตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว  
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอ านาจส่ังให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีสืบเสาะและพินิจเพิ่มเติมในประเด็นท่ีก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณา  
ข้อ ๘ บรรดาเอกสารและหลักฐานท่ีคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น นอกจากอุทธรณ์และค าแก้



อุทธรณ์ ให้จัดท าส าเนาและให้ผู้ท่ียื่นเอกสารและหลักฐานนั้นลงนามรับรองแล้วคืนต้นฉบับให้ผู้นั้นไป  
ข้อ ๙ ในการสอบถามผู้อุทธรณ์หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีการบันทึกถ้อยค าไว้เป็นหนังสือแล้วให้อ่านข้อความ
ท่ีบันทึกไว้ให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังและลงลายมือช่ือของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน หากผู้นั้นลงลายมือช่ือไม่ได้
หรือไม่ยอมลงลายมือช่ือ ให้ลงบันทึกแจ้งเหตุท่ีไม่มีการลงลายมือช่ือไว้  
ข้อ ๑๐ อุทธรณ์ในเรื่องใดหรือประเด็นใดท่ีได้มีการทิ้งอุทธรณ์หรือถอนอุทธรณ์แล้ว ห้ามมิให้อุทธรณ์ซ้ าใน
เรื่องนั้นหรือประเด็นนัน้อีก  
ข้อ ๑๑ ผู้อุทธรณ์อาจขอถอนอุทธรณ์เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องก่อนท่ีคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จะมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ และเมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้ว ให้การพิจารณาอุทธรณ์นั้นเป็นอันระงับให้คณะกรรมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจ าหน่ายอุทธรณ์นั้นเสีย  
การถอนอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ควบคุมสถานท่ี
ตามมาตรา ๑๘ ท่ีรับอุทธรณ์ไว้ตามข้อ ๓  
ข้อ ๑๒ ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้  
(๑) วัน เดือน ปี ท่ีมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์  
(๒) ข้อเท็จจริงท่ีน ามาใช้ประกอบการวินิจฉัยอุทธรณ์  
(๓) ข้อกฎหมายหรือเหตุผลในการวินิจฉัยอุทธรณ์  
(๔) ลายมือช่ือของกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทุกคนท่ีร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น  
ข้อ ๑๓ เมื่อได้มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้แจ้งให้ผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้
ควบคุมสถานท่ีตามมาตรา ๑๘ ท่ีรับอุทธรณ์ไว้ตามข้อ ๓ ทราบโดยเร็ว และให้ผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ควบคุมสถานท่ีดังกล่าวแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน
สามวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์  

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖  

(ลงช่ือ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา  
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

 
กฎกระทรวง  

ว่าด้วยการก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๔๖(๑)  

 
 



อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด  
พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญติับางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ลักษณะ ชนิด และประเภทของยาเสพติด ส าหรับความผิดฐานเสพยาเสพติดตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง 
มีดังต่อไปนี ้
(๑) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ มี ๖ ชนิด ได้แก่ 
(ก) เฮโรอีน 
(ข) เมทแอมเฟตามีน 
(ค) แอมเฟตามีน 
(ง) ๓,๔-เมทิลลิน ไดออกซิเมทแอมเฟตามีน 
(จ) เมทิลลีนไดออกซิแอมเฟตามีน 
(ฉ) เอ็น เอทิล เอ็มดิเอ หรือเอ็มดิอิ 
(๒) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ มี ๒ ชนิด ได้แก่ 
(ก) โคคาอีน 
(ข) ฝ่ิน 
(๓) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ มี ๑ ชนิด ได้แก่ กัญชา 
ยาเสพติดให้โทษตาม (๑) และ (๒) ให้รวมถึงวัตถุท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่น แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่าง
เดียวกันกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว และเกล็ดใดๆ ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๒ ยาเสพติดตามข้อ ๑ ส าหรับความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง ความผิดฐานเสพและมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจ าหน่าย และความผิดฐานเสพและจ าหน่ายยาเสพติดตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ต้องมีปริมาณ
ดังต่อไปนี ้ 
(๑) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ 

(ก) เฮโรอีนมนี้ าหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งร้อยมิลลิกรัม  
(ข) เมทแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือมี  

 
(๑) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนท่ี ๑๗ ก ลงวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
น้ าหนักสุทธิไม่เกินห้าร้อยมิลลิกรัม 
(ค) แอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือมีน้ าหนักสุทธิไม่เกิน
ห้าร้อยมิลลิกรัม 
(ง) ๓,๔-เมทิลลินไดออกซิเมทแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษ หรือมีน้ าหนักสุทธิไม่เกินหนึง่พันสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัม 



(จ) เมทิลลินไดออกซีแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมาย ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมี
น้ าหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัม 
(ฉ) เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือเอ็มดีอี มีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมาย ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือ
มีน้ าหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัม 
(๒) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ 
(ก) โคคาอีนมีน้ าหนักสุทธิไม่เกินสองร้อยมิลลิกรัม 
(ข) ฝ่ินมีน้ าหนักสุทธิไม่เกินห้าพันมิลลิกรัม 
(๓) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ได้แก่ กัญชามีน้ าหนักสุทธิไม่เกินห้าพันมิลลิกรัม 
ยาเสพติดให้โทษตาม (๑) และ (๒) ให้รวมถึงวัตถุท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่น แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่าง
เดียวกันกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว และเกล็ดใดๆ ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(ลงช่ือ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา 
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

 
ประกาศกระทรวงยุติธรรม  

เร่ือง ก าหนดท้องที่และให้บังคับใช้บทบัญญัติหมวด ๓  
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑ 

ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม ได้ประกาศก าหนดท้องท่ีและให้บังคับใช้บทบัญญัติหมวด ๓ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปแล้วนั้น 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ก าหนดท้องท่ี
และให้บังคับใช้บทบัญญัติหมวด ๓ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๔๖ ดังต่อไปนี ้
 
๑. ให้ยกเลิกความในล าดับท่ี ๑ - ๗๖ โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. จังหวัดลพบุรี 
๓. จังหวัดอ่างทอง 
๔. จังหวัดสระบุรี 
๕. จังหวัดปทุมธานี 
๖. จังหวัดชลบุรี 
๗. จังหวัดจันทบุรี 
๘. จังหวัดระยอง 
๙. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๐. จังหวัดนครราชสีมา 
๑๑. จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๒. จังหวัดชัยภูมิ 
๑๓. จังหวัดขอนแก่น 
๑๔. จังหวัดมหาสารคาม 
๑๕. จังหวัดสกลนคร 

 
๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ 

๑๖. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑๗. จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๘. จังหวัดเชียงราย 
๑๙. จังหวัดล าปาง 
๒๐. จังหวัดแพร่ 
๒๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๒๒. จังหวัดพิษณุโลก 
๒๓. จังหวัดอุทัยธานี 
๒๔. จังหวัดนครปฐม 
๒๕. จังหวัดกาญจนบุรี 
๒๖. จังหวัดเพชรบุรี 
๒๗. จังหวัดราชบุรี 
๒๘. จังหวัดสมุทรสาคร 
๒๙. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓๐. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๓๑. จังหวัดระนอง 
๓๒. จังหวัดพังงา 
๓๓. จังหวัดสงขลา 
๓๔. จังหวัดนราธิวาส 
๓๕. จังหวัดปัตตานี 



๓๖. จังหวัดสตูล 
๓๗. กรุงเทพมหานคร 
๓๘. จังหวัดสมุทรปราการ 
๓๙. จังหวัดนนทบุรี 
๔๐. จังหวัดสิงห์บุรี 
๔๑. จังหวัดชัยนาท 
๔๒. จังหวัดนครนายก 
๔๓. จังหวัดปราจีนบุรี 
๔๔. จังหวัดตราด 
๔๕. จังหวัดอุบลราชธานี 
๔๖. จังหวัดสุรินทร์ 
๔๗. จังหวัดบุรีรัมย์ 
๔๘. จังหวัดยโสธร 
๔๙. จังหวัดอ านาจเจริญ 
๕๐. จังหวัดร้อยเอ็ด 
๕๑. จังหวัดมุกดาหาร 
๕๒. จังหวัดหนองบัวล าภู 
๕๓. จังหวัดอุดรธานี 
๕๔. จังหวัดนครพนม 
๕๕. จังหวัดล าพูน 
๕๖. จังหวัดพะเยา 
๕๗. จังหวัดนครสวรรค์ 
๕๘. จังหวัดก าแพงเพชร 
๕๙. จังหวัดสุโขทัย 
๖๐. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๖๑. จังหวัดพิจิตร 
๖๒. จังหวัดสุพรรณบุรี 
๖๓. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๖๔. จังหวัดสมุทรสงคราม 
๖๕. จังหวัดภูเก็ต 
๖๖. จังหวัดชุมพร 
๖๗. จังหวัดกระบี่ 
๖๘. จังหวัดตรัง 
๖๙. จังหวัดยะลา 
๗๐. จังหวัดพัทลุง 
๗๑. จังหวัดสระแก้ว 
๗๒. จังหวัดหนองคาย 
๗๓. จังหวัดเลย 



๗๔. จังหวัดน่าน 
๗๕. จังหวัดตาก 
๗๖. จังหวัดอุตรดิตถ์” 

๒. ให้ยกเลิกความในวรรคสอง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ให้ท้องท่ีตามประกาศนี้ ล าดับท่ี ๑-๓๖ บังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และท้องท่ี ล าดับท่ี๓๗-๗๖ บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ เป็น
ต้นไป” 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  

 
กฎกระทรวง  

ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์  

พ.ศ. ๒๔๙๕  
 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ ออกกฎกระทรวงไว้ดงัต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ให้โภคภัณฑ์ดังต่อไปนี้เป็นโภคภัณฑ์ท่ีถูกควบคุมตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภค
ภัณฑ์ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒  
(๑) น้ ายาเคมี อีเทอร์ (Ether)  
(๒) น้ ายาเคมี คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 
( ๑)ข้อ ๒ ให้ผู้มีต าแหน่งดังต่อไปนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัด
แพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
สงขลา และจังหวัดสตูล เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีควบคุมโภคภัณฑ์ตามข้อ ๑ คือ  
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
(๓) ปลัดจังหวัด  
(๔) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  
(๕) ผู้ตรวจการพาณิชย์  
(๖) พาณิชย์จังหวัด  



(๗) นายอ าเภอ  
(๘) ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  
(๙) ปลัดอ าเภอ  
(๑๐) ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศต้ังแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป  

 
(๑) ข้อความเดิมถูกเปล่ียนแปลงโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทน 
หมายเหตุ กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๙ ตอนท่ี 
๙๑ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕  

 
(๑๑) ข้าราชการในส านักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ท้ังนี้ภายในท้องท่ีหรือเขต
อ านาจของตน  

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒  

(ลงช่ือ) พลเอก เล็ก แนวมาลี  
(เล็ก แนวมาลี)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(ลงช่ือ) อบ วสุรัตน์  
(นายอบ วสุรัตน์)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๑๘๓ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๒) 

 
กฎกระทรวง  

ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์  

พ.ศ. ๒๔๙๕  

 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ ออกกฎกระทรวงไว้ดงัต่อไปนี้  



ข้อ ๑ ให้กรดแอซิติกล้วน (Glacial acetic acid. CH3-COOH) หรือช่ือท่ีเรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีสูตรโครงสร้าง
อย่างเดียวกันนี ้ท่ีมีความบริสุทธิ์ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ คิดตามอัตราส่วนน้ าหนักต่อน้ าหนัก และมีปริมาณต้ังแต่ 
๑๐ กิโลกรัมข้ึนไป เป็นโภคภัณฑ์ควบคุม  
ข้อ ๒ ให้ผู้มีต าแหน่งดังต่อไปนี้ ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา 
และจังหวัดสตูล เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีควบคุมโภคภัณฑ์ตามกฎกระทรวงนี้  
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
(๓) ปลัดจังหวัด  
(๔) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  
(๕) ผู้ตรวจการพาณิชย์  
(๖) พาณิชย์จังหวัด  
(๗) นายอ าเภอ  
(๘) ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  
(๙) ปลัดอ าเภอ  
(๑๐) ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศต้ังแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
(๑๑) ข้าราชการในส านักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ท้ังนี้ภายในท้องท่ีหรือเขต
อ านาจของตน  

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕  

(ลงช่ือ) พลเอก อสิระพงศ์ หนุนภักดี  
(อิสระพงศ์ หนุนภักดี)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(ลงช่ือ) อมเรศ ศิลาอ่อน  
(นายอมเรศ ศิลาอ่อน)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๐๙ ตอนท่ี ๒๐ ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๖)  

 
กฎกระทรวง *  

ว่าด้วยการก าหนดให้สารกาเฟอีนเป็นโภคภัณฑ์ควบคุม  
และแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโภคภัณฑ์  



พ.ศ. ๒๕๔๕  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ อัน
เป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. ๒๔๙๕  
ข้อ ๒ ให้สารกาเฟอีน (Caffeine) ช่ือทางเคมี 3, 7-Dihydro-1, 3, 7-trimethyl-1H-purine-2, 6-dione; 1, 
3, 7-trimethylxanthine; 1, 3, 7-trimethyl-2, 6-di-oxopurine; coffeine; 
thein;guaranine;methyltheobromine; สูตรทางเคมี C8H10N4O2 และเกลือของสารดังกล่าวตามพิกัด
อัตราอากรขาเข้าประเภทท่ี ๒๙๓๙.๓๐ และ ๓๐๐๓.๔๐ ยกเว้นอนุพนัธ์สารกาเฟอีนและยาส าเร็จรูปท่ีมีสาร
กาเฟอีนผสมอยู่ซึ่งมีใบอนุญาตน าเข้าและขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นโภคภัณฑ์ควบคุมตามกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีควบคุมโภคภัณฑ์ตามกฎกระทรวงนี้  
(๑) ส าหรับจังหวัดทุกจังหวัด  
(ก) อธิบดีกรมการค้าภายใน  
(ข) รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  
(ค) ข้าราชการกรมการค้าภายในซึ่งด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป  
(ง) ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
(๒) ส าหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  
(ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
(ข) รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
(ค) ปลัดจังหวัด  
(ง) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  

 
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนท่ี ๑๒๐ ก ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕  

(จ) พาณิชย์จังหวัด 
(ฉ) นายอ าเภอ 
(ช) ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
(ซ) ปลัดอ าเภอ  
(ฌ) ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศต้ังแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป  
(ญ) ข้าราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น  
ท้ังนี้ ภายในท้องท่ีหรือเขตอ านาจของตน *  



ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
วันมูหะมัดนอร์ มะทา  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

อดิศัย โพธารามิก  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีได้มีการน าสารกาเฟอีนไปใช้เป็นส่วนผสม
ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี ๑ ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงอันเป็นการท าลายสวัสดิภาพ
ของประชาชนสมควรก าหนดให้สารกาเฟอีนและเกลือของสารดังกล่าวทุกชนิด ยกเว้นอนพุันธ์สารกาเฟอีนและ
ยาส าเร็จรูปท่ีมีสารกาเฟอีนผสมอยู่และมีใบอนุญาตน าเข้าและขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นโภคภัณฑ์ควบคุม และแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมโภคภัณฑ์ จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ *  

เร่ือง การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักร  
ซ่ึงสารกาเฟอีน (Caffeine)  

พ.ศ. ๒๕๔๕  

 

 

ด้วยปรากฏว่าได้มีการน าสารกาเฟอีน (Caffeine) ท่ีใช้ในทางอุตสาหกรรมไปใช้ในการผลิตยาเสพติด อัน
ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ สุขอนามัย สังคมและความมั่นคงของประเทศ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ (๒) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ. ๒๕๔๕” 



ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสาร
กาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ข้อ ๔ ให้สารกาเฟอีน (Caffeine) ช่ือทางเคมี 3, 7-Dihydro-1, 3, 7-trimethyl-1H-purine-2, 6-dione; 1, 
3, 7-trimethylxanthine; 1, 3, 7-trimethyl-2, 6-di-oxopurine; coffeine; thein; guaranine; 
methyltheobromine; สูตรทางเคมี C8H10N4O2 และเกลือของสารดังกล่าวตามพิกัดอัตราอากรขาเข้า
ประเภทท่ี ๒๙๓๙.๓๐ และ ๓๐๐๓.๔๐ ยกเว้นอนุพันธ์สารกาเฟอีน และยาส าเร็จรูปท่ีมีสารกาเฟอีนผสมอยู่ซึ่ง
มีใบอนุญาตน าเข้าและขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นสินค้าท่ีต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักร  

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อดิศัย โพธารามิก  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

 
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

 
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ *  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการส่งออกไปนอกและ  
การน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสารกาเฟอีน (Caffeine)  

พ.ศ. ๒๕๔๕  
 

 
 

ตามท่ีได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสาร
กาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้สารกาเฟอีนเป็นสินค้าท่ีต้อง
ขออนุญาตในการส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักร สมควรก าหนดเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
ค าขออนุญาตเพื่อให้การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ (๖) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็น



พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการส่งออกไปนอก
และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ. ๒๕๔๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งออกไปนอกและการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ข้อ ๔ ในการขออนุญาตส่งออกไปนอกหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน (Caffeine) และเกลือ
ของสารดังกล่าวตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทท่ี ๒๙๓๙.๓๐ และ ๓๐๐๓.๔๐ ยกเว้นอนุพนัธ์สารกาเฟอีน 
และยาส าเร็จรูปท่ีมีสารกาเฟอีนผสมอยู่ซึ่งมีใบอนุญาตน าเข้าและขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ยื่นค าร้องขออนุญาตส่งออกไปนอกหรือน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรพร้อมหนังสือแจ้งข้อมูลการขอส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือหนังสือรับรองการน าหรือส่ัง
สารกาเฟอีนเข้ามาในราชอาณาจักรจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี และบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือใบเสนอ
ราคาสินค้าล่วงหน้า (Proforma Invoice) หรือเอกสารทางการค้าอื่นใดท่ีแสดงถึงรายละเอียดการซื้อขาย
สินค้าดังกล่าว 

 
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

 
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ *  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการส่งออกไปนอกและ  
การน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสารกาเฟอีน (Caffeine)  

พ.ศ. ๒๕๔๕  

 

 

ตามท่ีได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสาร
กาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้สารกาเฟอีนเป็นสินค้าท่ีต้อง
ขออนุญาตในการส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักร สมควรก าหนดเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
ค าขออนุญาตเพื่อให้การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีนเป็นไปด้วยความ



เรียบร้อย  
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ (๖) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็น
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการส่งออกไปนอก
และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ. ๒๕๔๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งออกไปนอกและการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ข้อ ๔ ในการขออนุญาตส่งออกไปนอกหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน (Caffeine) และเกลือ
ของสารดังกล่าวตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทท่ี ๒๙๓๙.๓๐ และ ๓๐๐๓.๔๐ ยกเว้นอนุพนัธ์สารกาเฟอีน 
และยาส าเร็จรูปท่ีมีสารกาเฟอีนผสมอยู่ซึ่งมีใบอนุญาตน าเข้าและขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ยื่นค าร้องขออนุญาตส่งออกไปนอกหรือน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรพร้อมหนังสือแจ้งข้อมูลการขอส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือหนังสือรับรองการน าหรือส่ัง
สารกาเฟอีนเข้ามาในราชอาณาจักรจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี และบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือใบเสนอ
ราคาสินค้าล่วงหน้า (Proforma Invoice) หรือเอกสารทางการค้าอื่นใดท่ีแสดงถึงรายละเอียดการซื้อขาย
สินค้าดังกล่าว 

 
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

 
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕  
อดิศัย โพธารามิก  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

 



ประกาศกรมการขนส่งทางบก  
เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจากการเสพยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) 

และก าหนดเจ้าพนักงาผู้มีอ านาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถ ในขณะปฏิบัติหน้าที่รับการตรวจหรืทดสอบว่ามีสารนั้นอยู่ในร่างกายหรือไม่ 

*  
___________________ 

ตามท่ีกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจหรือทดสอบสาร อันเกิดจาก
การเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ยาบ้า) และก าหนดเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตรวจหรือทดสอบหรือส่ัง
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถในขณะปฏิบัติหน้าท่ีรับการตรวจหรือทดสอบสารนั้นอยู่ใน
ร่างกายหรือไม ่และต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศก าหนดให้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ประเภทแอมฟาตามีนและเมทแอมพาตามีน (ยาบ้า) เป็นยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) มีผลท าให้ประกาศกรมการ
ขนส่งทางบกดังกล่าวส้ินสุดลงไปโดยผลของประกาศดังกล่าว ประกอบกับในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้มี
การด าเนินการปรับปรุงอัตราโทษส าหรับผู้เสพยาเสพติดให้โทษตามท่ีบัญญัติไว้ในกฏหมาย ว่าด้วยการขนส่ง
ทางบกให้มีอัตราโทษเท่ากับท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ท้ังนี ้เพื่อมิให้มีปัญหาข้อกฎหมาย
และนอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการป้องกนัมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจ
นอกห้องปฏิบัติด้วย กรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศยกเลิกก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังกล่าวไป
แล้ว นั้น  
โดยท่ีกรมการขนส่งทางบกได้รับแจ้งจากส านักงาน ป.ป.ส. ว่า พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่มีบทบัญญัติให้อ านาจในการออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจหรือ
ทดสอบสารอันเกิดจากการเสพยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) จึงใคร่ขอความร่วมมือกรมการขนส่งทางบกออก
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ท้ังนี้ เพื่อส านักงาน 
ป.ป.ส. จะได้ด าเนินการกับผู้ประจ ารถท่ีเสพยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) ได้ ฉะนั้น เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานของรัฐในการท่ีจะปราบปรามและป้องกันผู้ประจ ารถท่ีเสพยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) อาศัยอ านาจ
ตามความมาตรา ๑๐๒ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจากการเสพยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) และก าหนดเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจตรวจหรือทดสอบหรือส่ังให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถในขณะปฏิบัติ
หน้าท่ีรับการตรวจหรือทดสอบว่ามีสารนั้นอยู่ในรา่งกายหรือไม่ ไว้ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ในประกาศนี ้ 

 
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับท่ัวไป เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๔๕ ง ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
“การตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจากการเสพยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า การตรวจหรือทดสอบหา
ระดับหรือปริมาณของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษใน
ปัสสาวะ 



ข้อ ๒ ให้ผู้ตรวจการ พนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตรวจหรือทดสอบ 
หรือส่ังให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีรับการตรวจหรือทดสอบว่ามีสารอันเกิดจากการเสพยาเสพติดให้โทษ
อยู่ในร่างกายหรือไม ่ 
(๑) ผู้ตรวจการในส่วนตรวจการขนส่ง ส านักควบคุมการขนส่ง กรมการขนส่งทางบกมีอ านาจท้ังในเขต
กรุงเทพมหานคร และในเขตอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  
(๒) ให้ผู้ตรวจการในส านักงานขนส่งจังหวัด และส านักงานขนส่งจังหวัดสาขามีอ านาจเฉพาะในเขตท้องท่ีความ
รับผิดชอบ  
(๓) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาล หรือรองผู้ก ากับการหัวหน้าสถานีต ารวจนครบาลหรือผู้ท่ีมียศต้ังแต่ร้อย
ต ารวจตรีหรือเทียบเท่าร้อยต ารวจตรีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งนั้นๆ มีอ านาจเฉพาะในเขต
ท้องท่ีความรับผิดชอบ  
(๔) พนักงานสอบสวนกองบังคับการต ารวจจราจรซึ่งมีต าแหน่งต้ังแต่รองสารวัตรขึ้นไป หรือผู้มียศต้ังแต่ร้อย
ต ารวจตรีหรือเทียบเท่าร้อยต ารวจตรีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งนั้นๆ มีอ านาจเฉพาะในเขต
ท้องท่ีความรับผิดชอบ  
(๕) ผู้บังคับการภูธรจังหวัดหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนต ารวจภูธรจังหวัดนั้นมี
อ านาจเฉพาะในเขตท้องท่ีความรับผิดชอบ  
(๖) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ หรือรองผู้ก ากับการหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ หรือผู้มียศต้ังแต่
ร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่าร้อยต ารวจตรีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งนั้นๆ มีอ านาจเฉพาะใน
เขตท้องท่ีความรับผิดชอบ  
(๗) รองผู้ก ากับการหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรกิ่งอ าเภอ หรือสารวัตรสถานีต ารวจภูธรกิ่งอ าเภอ หรือผู้มียศต้ังแต่
ร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่าร้อยต ารวจตรีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งนั้นๆ มีอ านาจเฉพาะใน
เขตท้องท่ีความรับผิดชอบ  
(๘) รองผู้ก ากับการหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรต าบล หรือสารวัตรสถานีต ารวจภูธรต าบล หรือผู้มียศต้ังแต่ร้อย
ต ารวจตรีหรือเทียบเท่าร้อยต ารวจตรีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งนั้นๆ มีอ านาจเฉพาะในเขต
ท้องท่ีความรับผิดชอบ  
(๙) พนักงานสอบสวนกองต ารวจทางหลวงซึ่งมีต าแหน่งต้ังแต่รองสารวัตรขึ้นไป หรือผู้มียศต้ังแต่ร้อยต ารวจตรี
หรือเทียบเท่าร้อยต ารวจตรีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งนั้นๆ มีอ านาจเฉพาะในเขตท้องท่ี
ความรับผิดชอบ  
(๑๐) เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ มีอ านาจเฉพาะในเขต
ท้องท่ีความรับผิดชอบ  

ข้อ ๓ วิธีการตรวจหรือทดสอบหาระดับหรือปริมาณยาเสพติดให้โทษ ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจหรือทดสอบให้ใช้ “ชุดน้ ายาตรวจยาบ้าในปัสสาวะของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข” หรือเครื่องมือตรวจสอบโดยวิธี Immunoassay ซึ่งเป็นวิธี
ท่ียอมรับโดยสากล  
(๒) อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเก็บปัสสาวะให้ใช้ขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกปากกว้างพร้อมฝาปิดขนาดบรรจุ
ประมาณ ๖๐ มิลลิลิตร โดยขวดท่ีน ามาใช้ต้องสะอาดและแห้ง และให้มีฉลากและกระดาษกาว เพื่อใช้ส าหรับ
ปิดผนึกขวดตัวอย่างปัสสาวะด้วย  
(๓) วิธีเก็บปัสสาวะให้ถือปฏิบัติดังนี้  



(ก) จัดให้มีผู้ควบคุมการถ่ายปัสสาวะของผู้รับการตรวจทุกครั้ง ท้ังนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าใดๆ ท่ีท าให้
ปัสสาวะนั้นเกิดการเจือจาง หรือสับเปล่ียนตัวอย่าง  
(ข) ให้บันทึกหมายเลขประจ าขวด และช่ือ-นามสกุล ของผู้รับการตรวจสอบบนฉลากปิดขวดเก็บปัสสาวะ  
(ค) ให้ขวดแก่ผู้รับการตรวจ น าไปถ่ายปัสสาวะจ านวนประมาณ ๓๐ มิลลิลิตรหรือครึ่งขวด  
(๔) ในกรณีท่ีใช้ชุดน้ ายาตรวจยาบ้าในปัสสาวะของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข  
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบหรือทดสอบ และจัดให้มีเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจหรือทดสอบ ดังนี้  
(ก) น้ ายาตรวจสอบเป็นน้ ายาเคมีบรรจุขวดแก้ว ประมาณ ๓๐ มิลลิลิตร จ านวน ๒ ขวด  
(ข) แถบเทียบสี จ านวน ๑ แผ่น (ผลบวก)  
(ค) แผ่นผลบวก จ านวน ๑ แผ่น  
(ง) หลอดเทียบผลบวก จ านวน ๑ หลอด  
(จ) หลอดเทียบผลลบ จ านวน ๑ หลอด  
(ฉ) หลอดตรวจปัสสาวะเป็นหลอดแก้วมีขีดระดับข้างหลอด บรรจุผงเคมีสีขาวผนึกด้วยพาราฟิล์ม จ านวน ๕๐ 
หลอด  
(ช) หลอดพลาสติกสีขาว (หมายเลข ๑) ส าหรับดูดน้ ายาทดสอบ จ านวน ๕๐ หลอด  
(ซ) หลอดพลาสติกสีขาว (หมายเลข ๒) ส าหรับดูดตัวอย่างปัสสาวะ จ านวน ๕ หลอด  
(ฌ) ถุงมือ จ านวน ๕ คู่  
(ญ) ขวดพลาสติกขนาด ๖๐ มิลลิลิตร ส าหรับเก็บตัวอย่างปัสสาวะ จ านวน ๕๐ ใบ  
แถบกาวพลาสติก ขนาด ๑ 5 ๔ นิ้ว ส าหรับผนึกฝาขวด จ านวน ๑ ม้วน ฉลากส าหรับปิดขวดบรรจุตัวอย่าง
ปัสสาวะ  
จ านวน ๕๐ แผ่น และกระดาษเช็ดมือ จ านวน ๑ ห่อ  
(๕) วิธีใช้ชุดน้ ายาตรวจสอบ  
(ก) เตรียมหลอดเทียบผลบวกและหลอดเทียบผลลบ  
(ข) หยิบแผ่นผลบวกใส่ในหลอดเทียบผลบวก  
(ค) ใช้หลอดดูดตัวอย่างปัสสาวะท่ีต้องการตรวจใส่ในหลอดเทียบผลบวกและหลอดเทียบผลลบจนถึงขีดระดับ
ท่ี ๑  
(ง) เขย่าหลอดไปมาประมาณ ๒๐ ครั้ง  
(จ) ใช้หลอดดูด (หมายเลข ๒) ดูดน้ ายาตรวจสอบใส่ลงในหลอดท้ังสองจนถึงขีดระดับท่ี ๒  
เขย่าประมาณ ๒๐ ครั้ง  
(ฉ) ต้ังท้ิงไว้ประมาณ ๑-๒ นาที เพื่อให้แยกช้ัน  
(ช) อ่านผล (เทียบกับแถบเทียบสี)  
(๖) การเทียบผลบวกและผลลบ  
(ก) หลอดเทียบผลบวก น้ ายาช้ันล่างต้องเปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีม่วงแดง  
(ข) หลอดเทียบผลลบ น้ ายาช้ันล่างต้องไม่เปล่ียนเป็นสีม่วงแดง (อาจเป็นสีเขียว เหลือง ฟ้า หรือเทา)  
(๗) วิธีการตรวจ  
(ก) ใช้หลอดดูด (หมายเลข ๑) ดูดตัวอย่างปัสสาวะใส่ลงในหลอดตรวจจนถึงขีดระดับท่ี ๑ เขย่าประมาณ ๒๐ 
ครั้ง  
(ข) ใช้หลอดดูด (หมายเลข ๒) ดูดน้ ายาทดสอบเติมลงในหลอดตรวจ ท่ีใส่ปัสสาวะไว้จนถึงขีดระดับท่ี ๒ เขย่า
ประมาณ ๒๐ ครั้ง  



(ค) ต้ังท้ิงไว้ประมาณ ๑-๒ นาที  
(๘) การอ่านผล  
(ก) ผลบวก น้ ายาช้ันล่างจะเปล่ียนสีจากสีเหลืองเป็นสีม่วงหรือสีม่วงแดง (เทียบกับหลอดเทียบผลบวก)  
(ข) ผลลบ น้ ายาช้ันล่างไม่เปล่ียนเป็นสีม่วงหรือสีม่วงแดง (เทียบกับหลอดเทียบผลลบ)  
การอ่านผลตามวรรคหนึ่งอาจมีสารบางชนิดท่ีรบกวนการตรวจสอบได้ดังนี้  
(ก) สารในกลุ่มยาแก้หวัด เช่น ซูโดอีเพครีน คลอร์เฟนิรามีน เพนิลโปรบาโนลามีน  
เพนิลเอฟรีน  
(ข) ยาแก้ไอ โคเดอีน ในปริมาณสูงๆ  
(ค) ยารักษาโรคไต จะท าให้ปัสสาวะท่ีถูกขับออกจากร่างกายมีสีน้ าเงิน ซึ่งรบกวนการอ่านผลการเปล่ียนแปลง
ของน้ ายา  
ในกรณีท่ีปัสสาวะให้ผลบวก ต้องส่งปัสสาวะส่วนท่ีเหลือให้สถานตรวจพิสูจน์ยืนยันผลอีกครั้ง โดยให้ส่งใน
สภาพแช่เย็น เพื่อมิให้ตัวอย่างเส่ือมสลาย  
(๙) เกณฑ์การตัดสิน  
เมื่ออ่านผลแล้วปรากฏว่า ให้ผลบวกโดยมีปริมาณเอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะต้ังแต่ ๓ 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ข้ึนไป ให้ถือว่าผู้รับการตรวจอาจเสพสารแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)  
(๑๐) กรณีท่ีตรวจหรือทดสอบโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบโดยวิธี Immunoassay ให้ถือปฏิบัติตามค าแนะน าใน
คู่มือวิธีการตรวจสอบของเครื่องมือแต่ละชนิดและถ้าปรากฏว่าผลการตรวจพบว่ามีสารแอมเฟตามีนหรือเมท
แอมเฟตามีน(ยาบ้า)ในปัสสาวะต้ังแต่ ๑ ไมโครกรมั/มิลลิลิตร ขึ้นไป ให้ถือว่าผู้รับการตรวจ อาจเสพสารแอม
เฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามี (ยาบ้า)  
ข้อ ๔ เมื่อได้ผลการตรวจตามข้อ ๓ (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ให้เจ้าพนักงานผู้ท าการตรวจหรือทดสอบ บรรจุ
ปัสสาวะของผู้รับการตรวจนั้นลงในอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเก็บปัสสาวะตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๓ (๒) และปิดให้
สนิท พร้อมท้ังผนึกทับปากขวดด้วยแถบกาว โดยมีลายมือช่ือของผู้ท าการตรวจก ากับไว้ และเมื่อด าเนินการ
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ท าการตรวจรับจัดส่งตัวอย่างปัสสาวะ (ในสภาพแช่เย็น) ไปยังสถานตรวจ
พิสูจน์ของส่วนราชการตามข้อ ๕  
ข้อ ๕ สถานตรวจพิสูจน์ของส่วนราชการท่ีสามารถตรวจยืนยันผลและความถูกต้องของการตรวจมีดังนี ้ 
(๑) หน่วยงานในสังกัดกรมต ารวจ  
(ก) สถาบันนิติเวชวิทยา  
(ข) กองพิสูจน์หลักฐาน  
(ค) ส านักงานวิทยาการเขต  
(ง) วิทยาการจังหวัด  
(๒) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
(ก) โรงพยาบาลศูนย์ของรัฐ  
(ข) โรงพยาบาลจังหวัด  
(ค) โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลธัญญารักษ ์ 
(ง) หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น กองวัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
(๓) ส านักงาน ป.ป.ส.  
ข้อ ๖ เพื่อให้การตรวจหรือทดสอบตามประกาศนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
แพทย์และรัดกุมมายิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในข้อกฏหมายและปัญหาในทางปฏิบัติ 



ฉะนั้น ในการออกปฏิบัติการเพื่อท าการตรวจหรือทดสอบหาระดับหรือปริมาณสารอันเกิดจากการเสพยาเสพ
ติดให้โทษ (ยาบ้า) จากผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถในขณะปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละครั้ง ให้ออก
ปฏิบัติการโดยมีผู้ท่ีมีความรู้ความช านาญจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสถานตรวจพิสูจน์ของทาง
ราชการตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๕ เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ และ เจ้าหน้าท่ีต ารวจร่วมด้วยทุกครั้ง  
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑  

(ลงช่ือ) พงศกร เลาหวิเชียร  
(นายพงศกร เลาหวิเชียร)  

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  

 
กฎกระทรวง  

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่  
ซ่ึงได้เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ เฉพาะแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน  

พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๔๓ ทวิ วรรค
ส่ี แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี 
๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้ 
ข้อ ๑ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ตรวจการ จัดให้มีการตรวจสอบผู้ขับ
ขี่รถบางประเภทตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาว่าได้เสพยาเสพติดให้
โทษในประเภท ๑ เฉพาะแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีนหรือไม่ โดยตรวจจากปัสสาวะของผู้ขับขี่ด้วย
วิธีการตามล าดับ ดังต่อไปนี้  
(๑) การตรวจสอบเบื้องต้น ให้ใช้วิธีการทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสี (Color Test) หรือการทดสอบปฏิกิริยา
ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassays) โดยปฏิบัติตามข้ันตอนในข้อ ๒ และข้อ ๓ 
(๒) การตรวจยืนยันผล ให้ใช้วิธีการตรวจสารเสพติดโดยแยกสารผสมออกจากกัน(Chromatography) เพื่อ
ยืนยันผลการตรวจพิสูจน์ตาม (๑)  
เพื่อให้การทดสอบตาม (๑) เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการแพทย์ยิ่งขึ้นให้ผู้มีความรู้ความ
ช านาญจากหน่วยงานหนึ่งหนว่ยงานใดตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับเจ้าพนักงานจราจร พนักงาน
สอบสวน พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ตรวจการ ด้วยทุกครั้ง  
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรท่ีไม่อาจรอบุคคลตามข้อ ๔ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีได้เจ้าพนักงานจราจร 
พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ตรวจการ จะด าเนินการตาม (๑) โดยไม่รอบุคคลดังกล่าวก็ได้ แต่
ต้องบันทึกเหตุท่ีไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ด้วย  



ข้อ ๒ วิธีการทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสี (Color Test) หรือการทดสอบปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันวิทยา 
(Immunoassays) เพื่อตรวจคัดกรองปริมาณสารเสพติด ซึ่งเป็นการทดสอบหรือการตรวจสอบตามข้อ ๑ ให้
ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) อุปกรณ์ส าหรับเก็บปัสสาวะให้ใช้ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกปากกว้าง พร้อมฝาปิดขนาดบรรจุขวด
ประมาณ ๖๐ มิลลิลิตร โดยขวดท่ีน ามาใช้ต้องสะอาด แห้ง และมีฉลากและกระดาษกาวเพื่อใช้ส าหรับปิดผนึก
ขวดเก็บปัสสาวะด้วย  
(๒) วิธีการในการเก็บปัสสาวะให้ปฏิบัติดังนี้  

 
๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑ ตอนท่ี ๙๒ ก ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘  

(ก) จัดให้มีการควบคุมการถ่ายปัสสาวะของผู้รับการตรวจทุกครั้ง ท้ังนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าใดๆ ท่ีท า
ให้ปัสสาวะนั้นเกิดการเจือจางหรือสับเปล่ียนตัวอย่าง  
(ข) บันทึกหมายเลขประจ าขวด ช่ือ นามสกุล อายุ ท่ีอยู่ของผู้รับการตรวจ และวันเวลา ท่ีท าการเก็บปัสสาวะ
บนฉลากปิดขวดเก็บปัสสาวะ  
(ค) มอบขวดให้แก่ผู้รับการตรวจน าไปถ่ายปัสสาวะจ านวนประมาณ ๓๐ มิลลิลิตรหรือครึ่งขวด และให้ผู้รับการ
ตรวจลงลายมือช่ือก ากับบนฉลากปิดขวดเก็บปัสสาวะ  
(๓) การทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสี (Color Test) หรือการทดสอบปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassays) 
ตามข้อ ๑ (๑) ให้ถือปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือวิธีการตรวจสอบของเครื่องมือแต่ละชนิด 
ข้อ ๓ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ท าการทดสอบตามข้อ ๑ (๑) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความช านาญหรือผ่านการอบรมใน
เรื่องการตรวจหรือทดสอบสารเสพติดจากหน่วยงานในข้อ ๔ มาแล้ว  
เมื่อปรากฏผลการทดสอบในเบ้ืองต้นตามข้อ ๑ (๑) ว่าอาจมีสารเสพติด ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ท าการทดสอบ
ปิดขวดเก็บปัสสาวะท่ีเหลือของผู้รับการตรวจให้สนิท พร้อมท้ังผนึกทับปากขวดด้วยแถบกาวโดยมีลายมือช่ือ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ท าการทดสอบและผู้รับการตรวจก ากับไว้ แล้วให้รีบจัดส่งขวดเก็บปัสสาวะดังกล่าวใน
สภาพแช่เย็นไปยังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ตามข้อ ๔ โดยเร็ว เพื่อตรวจยืนยันผลและความถูกต้องโดยใช้
วิธีการตามข้อ ๑ (๒)  
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอ านาจตรวจยืนยันผลและความถูกต้องว่าตัวอย่างปัสสาวะ
ของผู้ขับขี่มียาเสพติดให้โทษตามข้อ ๑ (๒) หรือไม่  
(๑) สถาบันนิติเวชวิทยา กองพิสูจน์หลักฐาน หรือกองก ากับการวิทยาการเขต ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(๒) ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
(๓) โรงพยาบาลของรัฐ หรือส านักยาและวัตถุเสพติดหรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
(๔) หน่วยงานอืน่ของรัฐหรือสถาบันอื่นท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ข้อ ๕ ถ้าผลการตรวจสอบตามข้อ ๑ (๑) ปรากฏว่ามีปริมาณของสารเสพติดต้ังแต่ ๑ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ขึ้นไป และผลการตรวจยืนยันตามข้อ ๑ (๒) ปรากฏว่ามีชนิดของสารเสพติดตามข้อ ๑ ในปัสสาวะของผู้รับ
การตรวจ ให้ถือว่าผู้รับการตรวจเป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษดังกล่าว  

ใหไ้ว้ ณ วันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘  



พลอากาศเอก คงศักด์ิ วันทนา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ เฉพาะแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน
หรือไม่ และโดยท่ีมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
ในเรื่องดังกล่าวต้องก าหนดโดยกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้ 

 
 

กฎกระทรวง  
(พ.ศ. ๒๕๓๗)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติความร่วมมือ  
ระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕  

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑  
การส่งตัวบุคคลซ่ึงถูกคุมขังในประเทศไทยไปเบิกความ  

เป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอ  

ข้อ ๑ เมื่อผู้ประสานงานกลางได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ส่งตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขัง 
ในประเทศไทยไปเบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอ  
(๑) ถ้าผู้ประสานงานกลางหรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี พิจารณาเป็นท่ียุติแล้วเห็นว่าการด าเนินการตามค า
ร้องขอนั้นเป็นการจ าเป็น และค าร้องขอนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะให้ความช่วยเหลือได้กับท้ังได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดและมีเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการนั้น ตลอดจนไม่มี
เหตุท่ีจะเล่ือนหรือระงับการด าเนินการตามค าร้องขอนั้นแล้ว ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งผลการพิจารณา 
พร้อมท้ังส่งค าร้องขอและเอกสารหลักฐานเกี่ยวข้องให้บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ด าเนินการสอบถามความสมัคร
ใจของบุคคลซึ่งถูกคุมขังนั้น 
(ก) ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งถูกคุมขังอยู่ภายใต้การคุมขังของกรมราชทัณฑ์ให้ส่งให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อ
ด าเนินการ 
(ข) ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งถูกคุมขังอยู่ภายใต้การคุมขังของส่วนราชการอื่นให้ส่งให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งให้



หัวหน้าส่วนราชการนั้นเพื่อด าเนินการ แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ทราบ 
ท้ังนี้ โดยให้ท าตามแบบ ผก.๑ ท้ายกฎกระทรวงนี ้
ในการส่งค าร้องขอและเอกสารหลักฐานตาม (๑) ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งข้อเท็จจริงท่ี  
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและชัดเจน รวมท้ังให้แจ้งถึงสิทธิและหน้าท่ีท่ีบุคคลซึ่งถูกคุมขังนั้นพึงมีตามกฎหมายตาม
สนธิสัญญา หรือตามท่ีประเทศผู้ร้องขอได้ให้ค ารับรองไว้กับประเทศไทยด้วย 
(๒) ถ้าผู้ประสานงานกลางหรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี พิจารณาเป็นท่ียุติแล้วเห็นว่าการด าเนินการตามค า
ร้องขอนั้นไม่เป็นการจ าเป็น หรือค าร้องขอนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะให้ความช่วยเหลือได้ หรืออาจให้ความ
ช่วยเหลือได้ภายใต้เงื่อนไขท่ีจ าเป็นบางประการ หรือมิได้ด าเนินการตามข้ันท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเอกสาร
หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือมีเหตุท่ีจะเล่ือนหรือระงับการด าเนินการตามค าร้องขอนั้นให้ผู้ประสานงาน
กลางแจ้งปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือพร้อมด้วยเหตุผล หรือแจ้งเงื่อนไขท่ีจ าเป็น หรือแจ้งเหตุขัดข้องให้
ประเทศผู้ร้องขอทราบ 
ข้อ ๒ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งถูกคุมขังได้แสดงความสมัครใจท่ีจะไปเบิกความเป็นพยานในประเทศ ผู้ร้องขอ หาก
ต่อมาประสงค์จะถอนความสมัครใจ บุคคลนั้นอาจแสดงเจตนาถอนความสมัครใจเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรม
ราชทัณฑ์ หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นซึ่งคุมขังบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี ก่อนการเดินทางออกจากประเทศ
ไทยเพื่อไปเบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอ ในกรณีท่ีบุคคลนั้นได้แสดงเจตนาถอนความสมัครใจต่อ
หัวหน้าส่วนราชการอื่น ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นแจ้งให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ทราบทันที 
ในการถอนความสมัครใจตามวรรคหนึ่ง หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการด าเนินการส่งตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขัง
เพื่อไปเบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอเกิดขึ้น ก่อนท่ีบุคคลดังกล่าวจะถอนความสมัครใจและประเทศ
ไทยหรือเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนนั้นให้บุคคลนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดา
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในส่วนนั้น 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งผลการสอบถามความสมัครใจตามข้อ ๑(๑) พร้อมท้ังส่งค าร้องขอ 
แบบสอบถามความสมัครใจ และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ประสานงานกลางทราบโดยเร็ว 
ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งถูกคุมขังดังกล่าวสมัครใจไปเบิกความ แต่ภายหลังได้ถอนความสมัครใจตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ง 
ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งให้ผู้ประสานงานกลางทราบทันที 
ข้อ ๔ เมื่อผู้ประสานงานกลางได้รับแจ้งตามข้อ ๓ แล้ว ให้ผู้ประสานงานกลางด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งถูกคุมขังไม่สมัครใจหรือถอนความสมัครใจท่ีจะไปเบิกความเป็นพยานใน  
ประเทศผู้ร้องขอ ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือพร้อมท้ังเหตุผลให้ประเทศผู้ร้องขอ
ทราบ 
(๒) ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งถูกคุมขังสมัครใจไปเบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอให้ ผู้ประสานงานกลางแจ้ง
การรับด าเนินการตามค าร้องขอให้ประเทศผู้ร้องขอทราบ และแจ้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์พร้อมท้ังส่งค าร้องขอ 
แบบสอบถามความสมัครใจและเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อด าเนินการส่งบุคคลนั้น
ไปยังประเทศผู้ร้องขอต่อไป 
ข้อ ๕ เมื่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานกลางให้ส่งตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังไปเบิกความ  
เป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้
(๑) ในกรณีท่ีบุคคลนั้นอยู่ภายใต้การคุมขังของกรมราชทัณฑ์ ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ด าเนินการ  
ส่งตัวบุคคลนั้นไปยังประเทศผู้ร้องขอ 
(๒) ในกรณีท่ีบุคคลนั้นอยู่ภายใต้การคุมขังของส่วนราชการอื่น ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ แจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการนั้นเพื่อส่งตัวบุคคลดังกล่าวให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ด าเนินการต่อไป 



ข้อ ๖ ในระหว่างท่ีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ หรือหวัหน้าส่วนราชการอื่นซึ่งคุมขังบุคคลท่ีสมัครใจจะไปเบิกความ
เป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอ แล้วแต่กรณี ก าลังด าเนินการตามข้อ ๕ อยู่แต่บุคคลดังกล่าว ได้แสดงเจตนา
ถอนความสมัครใจตามข้อ ๒ วรรคหนึ่งก่อนท่ีจะเดินทางออกจากประเทศไทย ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งให้ผู้
ประสานงานกลางทราบทันที และให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พร้อมท้ังเหตุผลให้
ประเทศผู้ร้องขอทราบ 
ข้อ ๗ เมื่อผู้ประสานงานกลางได้รับแจ้งจากประเทศผู้ร้องขอว่าจะส่งตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทยท่ีได้
ส่งไปเบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอตามข้อ ๕ กลับมายังประเทศไทยให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งอธิบดี
กรมราชทัณฑ์เพื่อด าเนินการรับตัวบุคคลดังกล่าวกลับประเทศไทยต่อไป 
ในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ซึ่งอยู่ภายใต้การคุมขังของส่วนราชการอื่นตามข้อ ๕(๒) เมื่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์
ได้รับตัวบุคคลดังกล่าวกลับประเทศไทยแล้ว ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ส่งตัวบุคคลดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการ
นั้นต่อไป 
ข้อ ๘ ในการส่งตัวหรือรับตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังตามข้อ ๕ หรือข้อ ๗ ให้ผู้ประสานงานกลาง  
ประสานงานกับประเทศผู้ร้องขอ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ในเรื่อง
ก าหนดการเดินทาง สถานท่ี เอกสารการเดินทางของบุคคลซึ่งถูกคุมขัง ระยะเวลา พนักงานเจ้าหนา้ท่ีหรือ
ข้อเท็จจริงอื่นท่ีจ าเป็นในการส่งตัวหรือรับตัวบุคคลนั้นตามข้อ ๕ หรือข้อ ๗ 
เมื่อได้ด าเนินการส่งตัวหรือรับตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังตามข้อ ๕ หรือข้อ ๗ แล้ว ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งให้ผู้
ประสานงานกลางทราบโดยเร็ว 

หมวด ๒  
การรับตัวบุคคลซ่ึงถูกคุมขังในประเทศผู้ร้องขอมาเบิกความ  

เป็นพยานในประเทศไทย  

ข้อ ๙ เมื่อได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศขอส่งตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศ  
ผู้ร้องขอมาเบิกความเป็นพยานในประเทศไทย 
(๑) ถ้าผู้ประสานงานกลางหรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี พิจารณาเป็นท่ียุติแล้วเห็นว่า ค าร้องขอ 
ดังกล่าวเป็นการจ าเป็นและอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะให้ความช่วยเหลือได้กับท้ังการด าเนินการตามข้ันตอนตามท่ี
กฎหมายก าหนด และมีเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการนั้นแล้วให้ผู้ประสานงาน
กลางด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
(ก) แจ้งการรับด าเนินการตามค าร้องขอให้ประเทศผู้ร้องขอทราบ 
(ข) แจ้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อด าเนินการรับตัวบุคคลดังกล่าว และ 
(ค) แจ้งอัยการพิเศษฝ่ายคดีเพื่อให้แจ้งพนักงานอยัการผู้รับผิดชอบด าเนินการสืบพยานต่อไป 
(๒) ถ้าผู้ประสานงานกลางหรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี พิจารณาเป็นท่ียุติแล้วเห็นว่าค าร้องขอนั้นไม่เป็น
การจ าเป็น หรือค าร้องขอนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะให้ความช่วยเหลือได้หรืออาจให้ความช่วยเหลือได้ภายใต้
เงื่อนไขท่ีจ าเป็นบางประการ หรือมิได้ด าเนินการตามข้ันตอนท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือพร้อมด้วยเหตุผลหรือแจ้งเงื่อนไขท่ี
จ าเป็น หรือแจ้งเหตุขัดข้องให้ประเทศผู้ร้องขอทราบ 
ข้อ ๑๐ ในการรับตัวบุคคลตามข้อ ๙ มาเบิกความเป็นพยานในประเทศไทยให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์  
มีอ านาจส่งตัวบุคคลนั้นไปคุมขังท่ีเรือนจ าหรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์ แต่ถ้าผู้นั้นเป็นเด็กหรือเยาวชน 
ให้ส่งตัวไปควบคุมไว้ ณ สถานพินิจ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา



คดีเยาวชนและครอบครัว 
ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์พิเศษท่ีท าให้ไม่เหมาะสมท่ีจะด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือมีสนธิสัญญาก าหนดเรื่องนี้ไว้
โดยเฉพาะ หรือประเทศผู้ร้องขอได้ขอท าความตกลงให้ก าหนดเป็นอย่างอื่น ผู้ประสานงานกลางจะแจ้งให้
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ทราบเพื่อส่งตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังดังกล่าวไปยังสถานท่ีอื่นท่ีเหมาะสมกว่าก็ได้ 
ข้อ ๑๑ เมื่อบุคคลซึ่งถูกคุมขังเบิกความเป็นพยานเสร็จแล้วให้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบแจ้งอัยการพิเศษ
ฝ่ายคดี อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และผู้ประสานงานกลางทราบโดยเร็วเพื่อด าเนินการส่งตัวบุคคลนั้นกลับไปยัง
ประเทศผู้ร้องขอต่อไป 
ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นต้องส่งตัวบุคคลนั้นกลับประเทศผู้ร้องขอก่อนท่ีจะเบิกความเป็นพยานแล้วเสร็จให้ผู้
ประสานงานกลางแจ้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อด าเนินการส่งตัวบุคคลนั้นกลับไปยังประเทศผู้ร้องขอทันที 
ข้อ ๑๒ ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับการรับตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศผู้ร้องขอมาเบิกความเป็นพยาน
ในประเทศไทยและการส่งตัวบุคคลดังกล่าวกลับไปยังประเทศผู้ร้องขอโดยอนุโลม 

หมวด ๓  
เบ็ดเตล็ด  

ข้อ ๑๓ ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้องมีอ านาจวางระเบียบปฏิบัติการ
ด าเนินการส่งตัวหรือรับตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังและเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
เมื่อได้มีการวางระเบียบตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ประสานงานกลางทราบ 
ข้อ ๑๔ ให้ส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งตัวหรือบุคคลซึ่งถูกคุมขังตามมาตรา ๒๖ ให้ความช่วยเหลือแก่
อธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีต้องด าเนินการส่งตัวหรือรับตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังให้เป็นไปโดย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ข้อ ๑๕ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือหัวหน้าส่วน
ราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้องแจ้งให้ผู้ประสานงานกลางทราบเพื่อพิจารณาแก้ไขแล้วให้ผู้ประสานงานกลางรายงาน
การด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบ 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(ลงช่ือ) ชวน หลีกภัย 
(นายชวน หลีกภัย) 
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
ความร่วมมือ  
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ออกกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
ในการส่งตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทยไปเบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอ และรับตัวบุคคลซึ่งถูก
คุมขังในประเทศผู้ร้องขอมาเบิกความเป็นพยานในประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้ 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนท่ี ๗ ก. เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๗ 
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แบบสอบถามความสมัครใจของบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทย เพื่อไปเบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้อง
ขอ  

 
ระเบียบของผู้ประสานงานกลาง  

ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือ  
ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา  

พ.ศ. ๒๕๓๗  
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗(๕) มาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสาม 
มาตรา ๒๕ วรรคสอง และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ประสานงานกลางออกระเบียบได้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของผู้ประสานงานกลางว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือและการขอความ
ช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๗” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศใน
เรื่องทางอาญา ให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีได้มีสนธิสัญญาก าหนดไว้เป็นอย่าง
อื่น ก็ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในสนธิสัญญานั้น 
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้หน่วยงานของรัฐท่ีให้ความช่วยเหลือหรือขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศแจ้งให้ผู้ประสานงานกลางทราบเพื่อพิจารณาแก้ไขแล้วให้ผู้ประสานงานกลาง
รายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบ 

หมวด ๑  
การให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ  

ส่วนที่ ๑  
ค าร้องขอ  

ข้อ ๕ ค าร้องขอจากต่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่ือหน่วยงานของประเทศผู้ร้องขอท่ีประสงค์จะขอความช่วยเหลือ 
(๒) เรื่องท่ีขอความช่วยเหลือ รวมท้ังรายละเอียดและข้อสนเทศอื่นท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตาม
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ค าร้องขอ 
(๓) วัตถุประสงค์และความจ าเป็นท่ีต้องขอความช่วยเหลือ 
(๔) รายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับค าร้องขอในแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๖ ถึงข้อ ๑๓ 
แล้วแต่กรณี  
ในกรณีท่ีประเทศผู้ร้องขอไม่ได้ท าสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญากับประเทศ
ไทย ประเทศผู้ร้องขอจะต้องแสดงว่าจะให้ความช่วยเหลือในท านองเดียวกันเมื่อประเทศไทยเป็นผู้ร้องขอ 
ค าร้องขอและเอกสารประกอบค าร้องขอดังกล่าว ถ้าท าเป็นภาษาอื่นท่ีมิใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้อง
ท าค าแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษท่ีรับรองความถูกต้องด้วย 
ข้อ ๖ ค าร้องขอความช่วยเหลือให้สอบสวนหรือสืบพยานหลักฐาน จะต้องระบุช่ือและท่ีอยู่ของบุคคลซึ่งเป็น
พยาน หรือบุคคลซึ่งครอบครองส่ิงของหรือเอกสารอันเป็นพยานหลักฐานท่ีประสงค์ให้รวบรวม รวมท้ังรายการ
ข้อซักถามท่ีประสงค์จะให้ด าเนินการ ในกรณีท่ีเป็นการร้องขอให้สืบพยานหลักฐานในศาลไทย ให้ส่งส าเนาค า
ฟ้องมาด้วย 
ข้อ ๗ ค าร้องขอความช่วยเหลือให้จัดหาหรือให้ส่งเอกสารหรือข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือข่าวสารและช่ือของหน่วยงานท่ีครอบครองเอกสารหรือ
ข่าวสารนั้น รวมท้ังความประสงค์ท่ีจะให้ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารหรือข่าวสารนั้น 
ข้อ ๘ ค าร้องขอความช่วยเหลือให้จัดส่งเอกสารทางกฎหมาย จะต้องแนบเอกสารที่จะส่งและระบุช่ือและท่ีอยู่
ของบุคคลซึ่งจะให้ส่งเอกสารให้ชัดเจน 
ข้อ ๙ ค าร้องขอความช่วยเหลือในการค้นและการยึดส่ิงของ จะต้องระบุข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอันเป็น
เหตุท่ีจะออกหมายค้น หรือค้น หรือยึดส่ิงของ รูปพรรณและสถานท่ีท่ีส่ิงของนั้นอยู่ หรือท่ีอยู่ของบุคคลซึ่ง
ครอบครองส่ิงของนั้น โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะสืบหาได้ รวมท้ังความประสงค์ท่ีจะให้ด าเนินการ
เกี่ยวกับส่ิงของดังกล่าว 
ข้อ ๑๐ ค าร้องขอความช่วยเหลือให้โอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพื่อสืบพยานให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) การขอให้ส่งตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทยไปเบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอ จะต้องระบุช่ือ
และสถานท่ีคุมขังตัวบุคคลดังกล่าว รวมท้ังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีท่ีก าลังพิจารณาอยู่ในประเทศผู้ร้องขอ และ
ประเด็นท่ีจะขอให้บุคคลผู้นั้นเบิกความ ตลอดจนสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลดังกล่าวที่พึงมีตามกฎหมาย ตาม
สนธิสัญญาหรือตามท่ีประเทศผู้ร้องขอจะได้ให้ค ารับรองไวก้ับประเทศไทย 
(๒) การขอให้ส่งตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศผู้ร้องขอมาเบิกความเป็นพยานในประเทศไทย จะต้องระบุช่ือ
บุคคลดังกล่าวพร้อมกับส่งเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงว่าบุคคลดังกล่าวสมัครใจมาเบิกความเป็นพยานในประเทศ
ไทย รวมท้ังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระยะเวลาคุมขังท่ีเหลืออยู่ คดีท่ีก าลังพิจารณาอยู่ในประเทศไทย และรายการ
ข้อซักถามท่ีประสงค์จะให้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบด าเนินการสืบพยาน 
ข้อ ๑๑ ค าร้องขอความช่วยเหลือในการสืบหาบุคคล จะต้องระบุช่ือ รูปพรรณ และท่ีอยู่ของบุคคลดังกล่าว 
หรือสถานท่ีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าบุคคลนั้นอาศัยอยู่ รวมท้ังความเกี่ยวพันของบุคคลดังกล่าวกับการสืบสวน 
สอบสวน ฟ้องคดี หรือการด าเนินการอื่นทางอาญาในประเทศผู้ร้องขอ 
ข้อ ๑๒ ค าร้องขอความช่วยเหลือในการเริ่มกระบวนการคดีทางอาญาจะต้องแสดงหลักฐานว่าประเทศผู้ร้อง
ขอมีอ านาจท่ีจะเริ่มกระบวนการคดีทางอาญาคดีนั้นในประเทศผู้ร้องขอได้แต่ประสงค์จะให้เริ่มกระบวนการ
ดังกล่าวในประเทศไทย และคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของศาลไทย ตลอดจนรายละเอียดของพยานหลักฐาน
ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอท่ีจะให้ด าเนินการได้ รวมท้ังระบุช่ือหรือรูปพรรณและท่ีอยู่ของผู้ต้องหาท่ีประสงค์จะให้เริ่ม
กระบวนการคดีทางอาญาในประเทศไทยเท่าท่ีจะบอกได้ 



ข้อ ๑๓ ค าร้องขอความช่วยเหลือในการริบหรือยึดทรัพย์สิน จะต้องระบุรูปพรรณของทรัพย์สินนัน้ และ
สถานท่ีซึ่งทรัพย์สินต้ังอยู่ หรือท่ีอยู่ของบุคคลซึ่งครอบครองทรัพย์สินนั้น โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะสืบ
หาได้ 
ในกรณีท่ีขอให้ริบทรัพย์สิน จะต้องแนบต้นฉบับหรือส าเนาท่ีรับรองความถูกต้องของค าพิพากษาถึงท่ีสุดของ
ศาลของประเทศผู้ร้องขอให้ริบทรัพย์สินนั้น ส่วนในกรณีท่ีขอให้ยึดทรัพย์สิน จะต้องแนบต้นฉบับหรือส าเนาท่ี
รับรองความถูกต้องของค าส่ังศาลของประเทศผู้ร้องขอท่ีส่ังให้ยึดทรัพย์สินก่อนศาลมีค าพิพากษา หรือก่อนศาล
มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ริบทรัพย์สินนั้นแล้ว 

ส่วนที่ ๒  
การด าเนินการตามค าร้องขอ  

ข้อ ๑๔ การรับรองความถูกต้องแท้จริงแห่งเอกสารที่ได้มาในทางการสอบสวนหรือการสืบพยานหลักฐานตาม
มาตรา ๑๖ และการรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารที่จัดหาให้ตามค าร้องขอความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศตามมาตรา ๒๐ ให้จัดท าเป็นหนังสือรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารตามแบบ รอ.๑ ท้าย
ระเบียบนี้โดยให้มีค าแปลเป็นภาษาอังกฤษท่ีรับรองความถูกต้องด้วย แต่ถ้าเอกสารที่ส่งไปให้ประเทศผู้ร้องขอ
เป็นส าเนาเอกสาร ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาเอกสารนั้นรับรองตัวส าเนาเอกสารนั้นเป็นรายหน้า และลง
ช่ือ ลายมือช่ือ และต าแหน่งของผู้รับรองเอกสารด้วย โดยค ารับรองนั้นจะต้องท าเป็นภาษาอังกฤษ 
ข้อ ๑๕ การแจ้งผลการด าเนินการส่งเอกสารทางกฎหมายตามมาตรา ๒๑ ให้จัดท าเป็นหนังสือแจ้งผลการ
ด าเนินการส่งเอกสารตามแบบ สอ.๑ ท้ายระเบียบนี้โดยให้มีค าแปลเป็นภาษาอังกฤษท่ีรับรองความถูกต้อง
ด้วย 
ข้อ ๑๖ การจัดท าหนังสือรับรองการเก็บรักษา รูปพรรณ ลักษณะ และความบริบูรณ์แห่งสภาพของส่ิงของตาม
มาตรา ๒๕ ให้จัดท าเป็นหนังสือรับรองการเก็บรักษารูปพรรณ ลักษณะและความบริบูรณ์แห่งสภาพของ
ส่ิงของตามแบบ รส.๑ ท้ายระเบียบนี้โดยให้มีค าแปลหนังสือรับรองดังกล่าวและเอกสารประกอบเป็น
ภาษาอังกฤษท่ีรับรองความถูกต้องด้วย 

หมวด ๒  
การขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  

ข้อ ๑๗ ค าขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(๑) ช่ือหน่วยงานท่ีประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
(๒) เรื่องท่ีขอความช่วยเหลือ รวมท้ังรายละเอียดและข้อสนเทศอื่นท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ
ตามค าร้องขอ 
(๓) วัตถุประสงค์และความจ าเป็นท่ีต้องขอความช่วยเหลือ 
(๔) รายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับค าขอในแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๖ ถึง  
ข้อ ๑๓ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 
ในกรณีท่ีประเทศไทยไม่ได้ท าสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญากับประเทศผู้
รับค าขอ ประเทศไทยจะต้องแสดงว่าจะให้ความช่วยเหลือในท านองเดียวกันเมื่อประเทศผู้รับค าขอเป็นผู้ร้อง
ขอ 



ค าขอและเอกสารประกอบค าขอดังกล่าว จะต้องท าค าแปลเป็นภาษาของประเทศผู้รับค าขอหรือภาษาอังกฤษ
ท่ีรับรองความถูกต้องด้วย 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(ลงช่ือ) โอภาส อรุณินท ์
(นายโอภาส อรุณินท์) 
อัยการสูงสุด 
ผู้ประสานงานกลาง 

หมายเหตุ : ระเบียบฉบับนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนท่ี ๑๔ ง เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม 
๒๕๓๗ 

 

 

ท่ี มท ๑๒๐๓/ว.๑๑๔ กรมอัยการ  
ถนนหน้าหับเผย กท. ๑๐๒๐๐  

๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘  

เร่ือง การด าเนินคดีอาญาบางประเภท  
เรียน รองอธิบดี อัยการพิเศษฝ่าย อัยการพิเศษประจ าเขต อัยการอุทธรณ์ อัยการฎีกาเขต อัยการจังหวัด  
เลขานุการ ก.อ. เลขานุการกรม และผู้อ านวยการ สคช.  
อ้างถึง ๑. หนังสือส านักงาน ป.ป.ส. ท่ี นร ๑๑๐๖ (๕)/๓๓๖๓ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘  
๒. ระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๘ (ข้อ ๒๘)  

ด้วยกรมอัยการได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามหนังสือท่ีอ้างถึง 
ขอความเห็นชอบในหลักการที่จะไม่ก าหนดราคายาเสพติดประเภท ๑ หรือประเภท ๕ ไว้ในรายงาน ผลการ
ตรวจพิสูจน์ของสถานตรวจพิสูจน์อีกต่อไป และขอความร่วมมือกรมอัยการพิจารณาแก้ไขระเบียบภายในของ
กรมอัยการเกี่ยวกับอ านาจส่ังไม่ฟ้องคดี ซึ่งกรมอยัการได้ก าหนดจ านวนราคายาเสพติดเป็นเกณฑ์ให้เป็น
จ านวนเนื้อยาเสพติดหรือสารบริสุทธิ์แทน เพื่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะ
ได้แจ้งให้สถานตรวจพิสูจน์ทราบต่อไป  
กรมอัยการพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม  
ยาเสพติดดังกล่าว ฉะนั้น ตามนัยข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงาน



อัยการ พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ถือว่าคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นคดีความผิดบางประเภทท่ีรัฐมีนโยบายป้องกันและ
ปราบปรามเป็นพิเศษ และการท่ีจะมีค าส่ังไม่ฟ้องทุกข้อหาหรือบางข้อหาเพื่อปฏิบัติตามข้อ ๒๘ แห่งระเบียบ
ดังกล่าว ให้ถือน้ าหนักยาเสพติดต่อไปนี้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติ คือ  
๑. ยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี ๑ และ ๒ น้ าหนักยาเสพติดของกลาง ซึ่งค านวณเป็นสารบริสุทธิ์  
ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ กรัมข้ึนไป  
๒. ยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี ๓,๔ น้ าหนักยาเสพติดของกลาง ซึ่งค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ 
กิโลกรัมข้ึนไป  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  

ขอแสดงความนับถือ  

(ลงช่ือ) สุจินต์ ทิมสุวรรณ  
(นายสุจินต์ ทิมสุวรรณ)  

อธิบดีกรมอัยการ  

 
ค าสั่งกรมต ารวจ  
ท่ี ๑๕๒๒/๒๕๓๐  

เร่ือง การอ านวยความยุติธรรมในการสอบสวนคดีอาญา (เพิ่มเติม)  
 

 
 

ตามค าส่ังกรมต ารวจท่ี ๓๘๒/๒๕๓๐ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เรื่องการอ านวยความยุติธรรมในการ
สอบสวนคดีอาญาในข้อ ๕.๒.๓ ได้ก าหนดคดีท่ีผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้ก ากับการหรือรองผู้ก ากับการต้องท าการ
สอบสวนด้วยตนเอง โดยเฉพาะคดียาเสพติดให้โทษไว้ว่า “คดีความผิดเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายยาเสพติด
ให้โทษรายใหญ่ซึ่งมีมูลค่าต้ังแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป” 
เนื่องจากส านักงาน ป.ป.ส. ได้เสนอแนวทางการปฏิบัติต่อกรมต ารวจว่า ยาเสพติดให้โทษเป็นส่ิงผิดกฎหมาย 
จึงไม่มีราคาในทางการค้า แม้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เคยถือปฏิบัติโดยแจ้งราคาไว้ในรายงานการตรวจ
พิสูจน์แล้วก็ตาม แต่ก็มิใช่ราคาซื้อขายท่ีแท้จริง ดังนั้น การก าหนดราคายาเสพติดให้โทษจึงย่อมก่อให้เกิด
ปัญหาในการค านวณมูลค่ายาเสพติดให้โทษของกลาง จึงขอให้กรมต ารวจได้พิจารณาแก้ไขระเบียบภายใน
เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาเฉพาะคดียาเสพติดให้โทษโดยมีหลักการเช่นเดียวกับของกรมอัยการซึ่งยืดถือ
น้ าหนักของยาเสพติดให้โทษแทนราคาของยาเสพติดให้โทษของกลาง ซึ่งกรมต ารวจพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 



จึงให้แก้ไขความในค าส่ังกรมต ารวจท่ี ๓๘๒/๒๕๓๐ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ข้อ ๕.๒.๓ เป็นดังนี ้ 
“๕.๒.๓ คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ส าหรับยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี ๑ และ ๒ น้ าหนักตั้งแต่ 
๑,๐๐๐ กรัมข้ึนไป ยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี ๓,๔ และ ๕ น้ าหนักตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป” 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  

(ลงช่ือ) พลต ารวจเอก เภา สารสิน  
(เภา สารสิน)  

อธิบดีกรมต ารวจ  
 
 
 

 
ระเบียบกรมต ารวจ  

ว่าด้วย อ านาจการสอบสวน  
(ฉบับที่ ๑๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕  

 

 
 

ตามค าส่ังกรมต ารวจ ท่ี ๙/๒๔๙๘ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ ให้ใช้ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑/
๒๔๙๘ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ เรื่อง วางระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ในลักษณะ ๘ บทท่ี ๒ ก าหนด
อ านาจการสอบสวนคดีอาญาของหน่วยงานต่างๆ ไว้เป็นทางปฏิบัติแล้ว นั้น  
เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จัดต้ังกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดขึ้นในกรมต ารวจโดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาของต ารวจปราบปรามยาเสพติด
เป็นไปโดยเหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกันจึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบในเรื่องดังกล่าวเสียใหม่  
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๔/๒๔๙๙ ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๙ ท่ี
ให้อ านาจอธิบดีกรมต ารวจยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติมประมวลระเบียบการต ารวจท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวกับคดีและใน
ส่วนท่ีไม่เกี่ยวกับคดีได้ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความท่ีแนบท้ายระเบียบนี้เป็น (๑๐) ของข้อ ๒๑๘ บทท่ี ๒ ลักษณะ ๘ แห่งประมวลระเบียบการ



ต ารวจเกี่ยวกับคดี  
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  

(ลงช่ือ) พลต ารวจเอก สวัสด์ิ อมรวิวัฒน์  
(สวัสด์ิ อมรวิวัฒน์)  
อธิบดีกรมต ารวจ  

ลักษณะ ๘  
การสอบสวน  

บทที่ ๒  
อ านาจการสอบสวน  

___________________ 

ฯลฯ  

ข้อ ๒๑๘  
(๑๐) การสอบสวนคดีอาญาของกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด  
(๑๐.๑) กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด มีอ านาจสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
คดีตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวพัน
กับคดีตามกฎหมายดังกล่าวทั่วราชอาณาจักร  
(๑๐.๒) หัวหน้าพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวน  
(๑๐.๒.๑) ให้สารวัตร กองบังคับการสอบสวน เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๘ วรรคท้าย และมาตรา ๑๔๐ ในเขตอ านาจรับผิดชอบให้นายต ารวจท่ีมียศต้ังแต่ร้อย
ต ารวจตรี หรือเทียบเท่าร้อยต ารวจตรีขึ้นไปในสังกัดดังกล่าวเป็นพนักงานสอบสวน  
(๑๐.๒.๒) ให้ผู้ก ากับการ กองบังคับการสอบสวน เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘ วรรคท้าย และมาตรา ๑๔๐ ในเขตอ านาจรับผิดชอบ กับให้นายต ารวจท่ีมี
ยศต้ังแต่ร้อยต ารวจตรี หรือเทียบเท่าร้อยต ารวจตรีขึ้นไป ในสังกัดดังกล่าว เป็นพนักงานสอบสวน  
(๑๐.๒.๓) ให้ผู้บังคับการสอบสวน เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๘ วรรคท้าย และมาตรา ๑๔๐ กับให้นายต ารวจท่ีมียศต้ังแต่ร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่าร้อยต ารวจ
ตรีขึ้นไป ในสังกัดดังกล่าว เป็นพนักงานสอบสวน  
(๑๐.๒.๔) ให้ผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘ วรรคท้าย และมาตรา ๑๔๐ กับให้นายต ารวจท่ีมียศ
ต้ังแต่ร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่าร้อยต ารวจตรีขึ้นไปในสังกัดดังกล่าว เป็นพนักงานสอบสวน  
(๑๐.๒.๕) การจะให้พนักงานสอบสวนผู้ใด ในสังกัดกองบัญชาการต ารวจปราบปราม  
ยาเสพติด กองบังคับการสอบสวนหรือกองก ากับการในสังกัดกองบังคับการสอบสวนท าหน้าท่ีสอบสวนคดีใด
เป็นกรณีพิเศษในเขตอ านาจของพนักงานสอบสวนผู้นั้น ให้ผู้บัญชาการ ผู้บังคับการ หรือผู้ก ากับแล้วแต่กรณี
เป็นผู้พิจารณาส่ังโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถเป็นส าคัญ  



(๑๐.๓) อ านาจท าความเห็นส่ังคดี  
(๑๐.๓.๑) คดีท่ีมีความเห็นควรส่ังฟ้อง  
(๑๐.๓.๑.๑) สารวัตร มีอ านาจท าความเห็นในคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน ๗ ปี ปรับไม่เกิน 
๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และคดีเกี่ยวพันกับทรัพย์ท่ีมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
(๑๐.๓.๑.๒) ผู้ก ากับการ มีอ านาจท าความเห็นในคดีท่ีมีอัตราโทษ  
จ าคุกอย่างสูงไม่เกิน ๑๕ ปี ปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และคดีเกี่ยวพันกับทรัพย์ท่ีมีราคาไม่เกิน  
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(๑๐.๓.๑.๓) ผู้บังคับการ มีอ านาจท าความเห็นในคดีได้ทุกคดี ยกเว้นคดีท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๐.๓.๓  
(๑๐.๓.๑.๔) ผู้บัญชาการ มีอ านาจท าความเห็นในคดีได้ทุกคดี ยกเว้นคดีท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๐.๓.๓  
(๑๐.๓.๒) คดีท่ีมีความเห็นควรส่ังไม่ฟ้อง  
(๑๐.๓.๒.๑) สารวัตร มีอ านาจท าความเห็นในคดีท่ีมีอัตราโทษไม่เกินอ านาจของศาลแขวง หรือคดีท่ีมีอัตรา
โทษปรับสถานเดียวไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือคดีเกี่ยวพันกับทรัพย์ท่ีมีราคาไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
(๑๐.๓.๒.๒) ผู้ก ากับการ มีอ านาจท าความเห็นในคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน ๗ ปี ปรับไมเ่กิน 
๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ หรือคดีเกี่ยวพันกับทรัพย์ท่ีมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
(๑๐.๓.๒.๓) ผู้บังคับการ มีอ านาจท าความเห็นในคดีได้ทุกคดี ยกเว้นคดีท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๐.๓.๓  
(๑๐.๓.๒.๔) ผู้บัญชาการ มีอ านาจท าความเห็นในคดีได้ทุกคดี ยกเว้นคดีท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๐.๓.๓  
(๑๐.๓.๓) อ านาจการท าความเห็นควรส่ังฟ้อง และควรส่ังไม่ฟ้อง ในข้อ ๑๐.๓.๑ และ ๑๐.๓.๒ ถ้าเป็นคดี
แปลกประหลาดครึกโครม เป็นท่ีสนใจของประชาชน คดียาเสพติดท่ีเกี่ยวพันกับการเมือง คดีท่ีผู้ต้องหาเป็น
พระบรมวงศานุวงศ์ ต้ังแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป พระภกิษุสามเณรในพระพุทธศาสนา องคมนตรี บุคคลในคณะ
รัฐบาล บุคคลในคณะทูตหรือกงสุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการประจ าต้ังแต่ระดับ ๓ 
ขึ้นไป ข้าราชการทหารหรือต ารวจประจ าการช้ันสัญญาบัตร ข้าราชการทหารหรือต ารวจประจ าการต่ ากว่าช้ัน
สัญญาบัตรเฉพาะความผิดท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อความสามัคคี หรือคดีท่ีอาจเกิดปัญหาก่อให้เกิดความไม่
สงบเหล่านี้ให้เสนอกรมต ารวจเป็นผู้พิจารณาส่ัง  
เว้นแต่ความผิดท่ีอยู่ในอ านาจศาลแขวง และผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อหา ให้พนักงานสอบสวนส่ง
ตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ เพื่อฟ้องด้วยวาจาต่อไป หรือคดีนั้นอยู่ในอ านาจพนักงานสอบสวน
เปรียบเทียบได้ ซึ่งผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ก็ให้ด าเนินการเปรียบเทียบให้เสร็จส้ินแล้วรายงานผลให้
กรมต ารวจทราบโดยด่วน ท้ังนี้ ไม่เป็นเหตุยกเว้นการรายงานด่วนตามระเบียบ  
(๑๐.๓.๔) คดีท่ีงดการสอบสวน  
คดีท่ีไม่ปรากฏว่า ผู้ใดเป็นผู้กระท าความผิดเมื่อพนักงานสอบสวน 
ผู้รับผิดชอบเห็นว่าได้สอบสวนมานานพอสมควรท่ีจะเสนอของดการสอบสวนให้ปฏิบัติโดยถือตามระยะเวลา  
ท่ีด าเนินการสอบสวนมาแล้ว ดังนี้  
(๑) คดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน ๑๐ ปี จะต้องสืบสวนสอบสวนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน  
(๒) คดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกิน ๑๐ ปี ขึ้นไป จะต้องสืบสวนสอบสวน ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน  
การงดการสอบสวน หรือมีความเห็นควรให้งดการสอบสวน ให้ถืออนุโลมตามท่ีระบุไว้ในอ านาจการส่ังไม่ฟ้อง
ดังกล่าวแล้วข้างต้น  
(๑๐.๓.๕) คดีท่ีมีผู้มีอ านาจเหนือส่ังการไว้โดยเฉพาะให้ปฏิบัติอย่างไรก็ต้องปฏิบัติไปตามค าส่ังนั้น หรือคดีท่ีได้
ก าหนดให้มีอ านาจส่ังได้ แต่มีปัญหา หรือเห็นว่าเป็นคดีท่ีมีเหตุพิเศษอยู่ในลักษณะคดี หรือเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหา



ก็ตาม ถ้าผู้มีอ านาจส่ังคดีพิจารณาเห็นว่าผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปสมควรจะได้ทราบเพื่อพิจารณาส่ังการพิเศษ
ก็ให้เสนอได้ 
(๑๐.๓.๖) คดีตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด ให้พนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบเสนอความเห็นในคดีตามล าดับช้ันจนถึงผู้บังคับการเป็นผู้พิจารณาส่ัง  
(๑๐.๔) การปล่อยช่ัวคราว  
(๑๐.๔.๑) เมื่อมีค าร้องขอให้ปล่อยช่ัวคราว ให้พนกังานสอบสวนรีบเสนอค าร้องพร้อมด้วยสัญญาประกัน และ
บันทึกเสนอสัญญาประกันตามแบบท่ีระเบียบก าหนดไว้ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้บังคับการ
สอบสวนเป็นผู้พิจารณาส่ังการ เว้นแต่คดีใดท่ีผู้บัญชาการได้ส่ังการไว้เป็นการเฉพาะก็ให้ถือปฏิบัติไปตามนั้น  
(๑๐.๔.๒) กรณีผู้มีอ านาจตาม ๑๐.๔.๑ พิจารณาแล้วเห็นควรไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว ให้รีบเสนอค าร้อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อผู้บัญชาการ เมื่อผู้บัญชาการพิจารณามีความเห็นส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อย
ช่ัวคราว ค าส่ังนั้นเป็นอันเด็ดขาด เว้นแต่คดีท่ีต้องเสนอตาม ๑๐.๔.๓  
(๑๐.๔.๓) เฉพาะคดีตาม ๑๐.๓.๓ วรรคแรก ท่ีผู้บัญชาการพิจารณาแล้วเห็นควรไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 
ให้เสนอกรมต ารวจพิจารณาส่ังการ  
(๑๐.๕) การประสานงานระหว่างต ารวจปราบปรามยาเสพติดกับต ารวจหน่วยอื่น  
(๑)(๑๐.๕.๑) การด าเนินคดีหรือการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกีย่วกับยาเสพติด การด าเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท อ านาจหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
(๒)(๑๐.๕.๒) เมื่อต ารวจหน่วยอื่นจับกุมผู้ต้องหาท่ีกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในข้อหาผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติด หรือสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ในความผิด
เกี่ยวกับ ยาเสพติด ให้ต ารวจหน่วยนั้นแจ้งไปยังกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดภายใน ๔๘ ช่ัวโมง 
นับแต่เวลาจับกุม  
(๓)(๑๐.๕.๓) การสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของต ารวจหน่วยอื่นหากปรากฏว่าเป็นคดีท่ีมี
ความส าคัญ หรือเป็นคดีท่ีมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข้อหาผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมี
ไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติด ตลอดจนการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ท่ีมีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวพันกับ
การด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าว หากในกรณีท่ีผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดพิจารณาเห็นว่า
เป็นคดีส าคัญ หรืออาจเกี่ยวพัน หรือสมควรด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จะส่งนายต ารวจต้ังแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ไปตรวจสอบให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับคดีนั้นได้  

 
(๑) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยอ านาจการสอบสวน (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๑  
ลงวันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทน 
(๒) และ (๓) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยอ านาจการสอบสวน (ฉบับท่ี 
๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑  
ลงวันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทน  



หากผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดจะให้พนักงานสอบสวน กองบังคับการสอบสวน ด าเนินคดี
ดังกล่าวฝ่ายเดียวหรือร่วมสอบสวนด้วย ให้เสนอขออนุมัติส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาส่ังการแล้วแต่
กรณี  
(๑๐.๕.๔) กรณีการสอบสวนคดีอาญาของต ารวจหน่วยอื่นหากปรากฏว่ามีพยานหลักฐานเกี่ยวพันกับการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข้อหาผลิต น าเข้า ส่งออกจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพ
ติด ตลอดจนการสมคบ สนับสนุน  
ช่วยเหลือ หรือพยายามกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือเกี่ยวพันกับการด าเนินการตามกฎหมาย
ดังกล่าว ให้ต ารวจหน่วยนั้นแจ้งไปยังกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด หากผู้บัญชาการต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติดพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนคดีอาญานั้นเป็นคดีท่ีเกี่ยวพันกับการด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ให้ประสานงานไปยังหัวหน้า
พนักงานสอบสวน เพื่อด าเนินการตามข้อ ๑๐.๕.๑, ๑๐.๕.๒ หรือ ๑๐.๕.๓ แล้วแต่กรณี 

 

กระทรวงยุติธรรม 
 

๙ มกราคม ๒๕๒๔  

เร่ือง ส าเนาหมายจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  
เรียน ผู้พิพากษาศาลท้ังหลาย  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ขอความร่วมมือมายังกระทรวงยุติธรรมให้
พิจารณาด าเนินการให้มีการส่งส าเนาหมายจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษไปให้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องตรวจสอบว่าผู้ต้องสงสัยรายใดได้มีการออก
หมายจับไว้แล้วหรือไม่ ใครเป็นผู้ออกหมายจับ และผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีต าหนิรูปพรรณอย่างไร ตลอดจน
ข้อหาความผิด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปราบปรามผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  
กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดให้โทษเป็นนโยบายส าคัญประการ
หนึ่งของรัฐบาล ท้ังการส่งส าเนาหมายจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
ไปให้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขอความร่วมมือมานี้ น่าจะไม่เป็นภาระ
แก่ศาลท่ีออกหมายจับดังกล่าวมากนัก สมควรให้ความร่วมมือตามท่ีขอมา ดังนั้นจึงขอให้ศาลท้ังหลายซึ่งออก
หมายจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษส่งส าเนาหมายจับดังกล่าวไปให้
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วย ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ เป็นต้น
ไป  
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป  



ขอแสดงความนับถืออย่างสูง  

(ลงช่ือ) ศิริ อติโพธิ  
(นายศิริ อติโพธิ)  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ส านักงานส่งเสริมงานตุลาการ  
โทร. ๒๒๒๙๘๗๙, ๒๒๒๔๑๖๗  

 
 

กรมต ารวจ  

๕ มกราคม ๒๕๒๖  

เร่ือง ตอบข้อหารือกรณีเจ้าพนักงานของส านักงาน ป.ป.ส. จะน าอาวุธปืนส่วนตัวไปปฏิบัติหน้าท่ี  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
อ้างถึง หนังสือท่ี สร. ๑๒๐๖/๘๖๗๕ ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๕  

ตามหนังสือดังอ้างถึง หารือกรมต ารวจว่า กรณีเจ้าพนักงานของส านักงาน ป.ป.ส. พกอาวุธปืนส่วนตัวไปปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว จะได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๘ ทวิ วรรคท้ายแห่ง
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่เพยีงใด ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  
กรมต ารวจพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เจ้าพนักงานของส านักงาน ป.ป.ส. ซึ่งมีหน้าท่ีในด้านการปราบปราม
ผู้กระท าผิด เกี่ยวกับยาเสพติด แม้จะมิใช่เจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยตรง
เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานฝ่าย ปกครองหรือต ารวจก็ตามแต่โดยท่ีมาตรา ๕(๑) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน
ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ ข้อ ๑(๑๑) ได้ก าหนดให้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฯ ของส านักงาน ป.ป.ส. ได้รับการ
ยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาวธุปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยถือว่าเป็นหน่วยราชการท่ีจ าเป็นต้อง
มีอาวุธปืนฯ เพื่อใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น ในกรณีข้าราชการของส านักงาน 
ป.ป.ส. ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับ ยาเสพติด หากได้พกพาอาวุธปืนไม่ว่าจะเป็นของทางราชการหรือของส่วนตัวก็ตาม ย่อมได้รับการ
ยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 
๒๔๙๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๑๙ อันเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนติดตัวตามนัยมาตรา ๘ ทวิ วรรคท้าย (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 



๒๕๒๒  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง  

(ลงช่ือ) พลต ารวจโท อัมพร จิตรปฏิมา  
(อัมพร จิตรปฏิมา)  
ผู้ช่วยอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมต ารวจ  

 
ระเบียบกรมอัยการ  

ว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๒๘ *  

___________________ 

ฯลฯ  

ข้อ ๒๘ (การพิจารณาคดีส าคัญ) 
คดีท่ีผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพล หรือคดีท่ีประชาชนสนใจ หรือคดีความผิดบางประเภทท่ีรัฐมีนโยบายป้องกันและ
ปราบปรามเป็นพิเศษ ซึ่งกรมอัยการได้แจ้งให้ทราบเพื่อถือปฏิบัตินั้น ในกรณีท่ีจะมีค าส่ังไม่ฟ้องทุกข้อหาหรือ
บางข้อหา ให้เสนอส านวนพร้อมบันทึกความเห็นเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้หัวหน้าพนักงานอัยการเสนอไปยังอัยการพิเศษฝ่ายคดีหรืออัยการพิเศษฝ่ายคดี
ธนบุร ีแล้วแต่กรณี 
(๒) ในส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าพนักงานอัยการเสนอไปยังอัยการพิเศษประจ าเขต 
เมื่ออัยการพิเศษฝ่ายคดี อัยการพิเศษฝ่ายคดีธนบุรี หรืออัยการพิเศษประจ าเขต แล้วแต่กรณี พิจารณาและ  
มีค าส่ังประการใด ให้ปฏิบัติไปตามนั้น 

ฯลฯ  

 
* หมายเหตุ สืบเนื่องจาก ส านักงาน ป.ป.ส. ได้มีหนังสือท่ี นร ๑๑๐๖ (๕) ๓๓๖๓ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๒๘ เสนอความเห็นในหลักการท่ีจะไม่ก าหนดราคายาเสพติดไว้ในรายงานผลการตรวจพิสูจน์ของสถาน
ตรวจพิสูจน์อีกต่อไป และขอความร่วมมือกรมอัยการพิจารณาแก้ไขระเบียบภายในของกรมอัยการเกี่ยวกับ
อ านาจส่ังไม่ฟ้องคดี 



หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ท่ี 
กองนิติการ 
เลขท่ี 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ (662) 245-9087 โทรสาร (662) 245-9413 
 
หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ท่ี http://www.krisdika.go.th 
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