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กฎกระทรวง 
ว่าด้วยการครอบครองและให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม 

เพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๘  วรรคส่ี  แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดียาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๔๑   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญตัิให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ขออนุญาต”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
“ผู้มีอํานาจอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๒ การปฏิบัตทิุกขั้นตอนตามกฎกระทรวงนี้เป็นเรื่องลับ 

หมวด  ๑ 
การขออนุญาต 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ขออนุญาตครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม 
ตามกฎกระทรวงนี้ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหาร  ตําแหน่งประเภท
อํานวยการ  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป  หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป  
หรือข้าราชการตํารวจตําแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือข้าราชการทหารตําแหน่งตั้งแต่ 
ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไป   

ข้อ ๔ ให้ผู้ขออนุญาตดําเนินการขออนุญาตครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติด
ภายใต้การควบคุมโดยทําเป็นหนังสือต่อผู้มีอํานาจอนุญาต  และระบุเหตุผล  ความจําเป็น  และแผนการ
หรือวิธีการ  รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการและรายละเอียดอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่เป็น
การนําเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้ระบุวิธีการนําเข้าหรือส่งออกยาเสพติดนั้นด้วย  และให้แนบเอกสาร
หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๑) การขออนุญาตครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมโดยการ
นําเข้าเพื่อการส่งต่อในราชอาณาจักร  ให้แนบหนังสือจากหน่วยงานของรัฐของประเทศต้นทางที่แสดง
ความร่วมมือในการนํายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(๒) การขออนุญาตครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมโดยการ
ส่งออกเพื่อการส่งต่อนอกราชอาณาจักร  ให้แนบหนังสือจากหน่วยงานของรัฐของประเทศปลายทาง 
ที่แสดงความจํานงหรือยินยอมให้ส่งยาเสพติดออกไปยังประเทศนั้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด   

หนังสือขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดกําหนด   

ข้อ ๕ ผู้ขออนุญาตต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชา  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ซ่ึงเป็นข้าราชการพลเรือนต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาตําแหน่งตั้งแต่ผู้อํานวยการสํานัก 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป   

(๒) ผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ซ่ึงเป็นข้าราชการทหารต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาตําแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพล 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป   

(๓) ผู้ขออนุญาตเป็นพนักงานฝ่ายปกครองต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาตําแหน่ง
ตั้งแต่นายอําเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไป   

(๔) ผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการตํารวจต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาตําแหน่งตั้งแต่ 
ผู้บังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

หมวด  ๒ 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจอนุญาตจะพิจารณาอนุญาตการครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติด
ภายใต้การควบคุมได้  เม่ือปรากฏว่าเป็นกรณีเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 
ในฐานผลิต  นําเข้า  ส่งออก  จําหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายซ่ึงยาเสพติด  หรือสมคบ  
สนับสนุน  ช่วยเหลือ  หรอืพยายามกระทําความผิดดังกล่าว  เฉพาะยาเสพติด  ดังต่อไปนี้   

(๑) ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๑  ประเภท  ๒  หรือประเภท  ๕  ตามกฎหมายว่าด้วย 
ยาเสพติดให้โทษ 

(๒) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท 
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(๓) ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ประเภทอ่ืนตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดเห็นสมควรกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๗ การพิจารณาอนุญาตตามข้อ  ๖  ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาเหตุจําเป็นอย่างหนึ่ง
อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพื่อสืบสวนจับกุมผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดรายสําคัญหรือผู้ที่ เก่ียวข้อง  
เนื่องจากมีข้อมูลเก่ียวกับพฤติการณ์ของผู้กระทําความผิดดังกล่าวตามสมควร   

(๒) การสืบสวนจับกุมผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดด้วยวิธีอ่ืนกระทําได้ยาก  หรืออาจ
เกิดภยันตรายหรือความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่  หรือ 

(๓) เพื่อประโยชน์ในการขยายผลการจับกุมผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดที่อยู่เบ้ืองหลัง 
ข้อ ๘ ให้ ผู้ บัญชาการตํ ารวจแ ห่งชาติหรือ ผู้ ซ่ึง ได้ รับมอบหมาย มีอํานาจอนุญาต 

การครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมกรณีผู้ขออนุญาตอยู่ในสังกัด
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  และให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้ซ่ึง
ได้รับมอบหมายมีอํานาจอนุญาตการครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม
กรณีผู้ขออนุญาตอยู่ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือในสังกัด
หน่วยงานอ่ืน 

ข้อ ๙ ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสรจ็และแจ้งคําส่ังไปยังผู้ขออนุญาตโดยเร็ว  
ในกรณีที่มีคําส่ังอนุญาตให้ส่งหนังสืออนุญาตไปด้วย 

หนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดกําหนด   

หมวด  ๓ 
การดําเนินการ 

 
 

ข้อ ๑๐ การนํายาเสพติดมาเพื่อครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้ 
การควบคุมตามที่ได้รับอนุญาต  ให้ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ยาเสพติดอยู่ในอํานาจของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
ของผู้ชํานาญการพิเศษตามมาตรา  ๑๑  ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงหนังสืออนุญาตและมอบสําเนาหนังสือ
อนุญาตแก่พนักงานสอบสวนหรือผู้ชํานาญการพิเศษ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  การนํายาเสพติดมาเพื่อ
ครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมนั้น  ต้องมีปริมาณยาเสพติดเหลือไว้
ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) กรณีที่ยาเสพติดถูกส่งไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก่อนฟ้องคดีต่อศาล   
ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ  ๕  มีหนังสือจากหน่วยงานในสังกัดของตนพร้อมทั้ง 
ทําสําเนาหนังสืออนุญาตถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อขอรับของกลางยาเสพติดที่เก็บรักษาไว้ 
ไปดําเนินการตามที่ได้รับอนุญาตโดยเร็ว 
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ในการส่งมอบยาเสพติดตามวรรคหนึ่งแก่ผู้ได้รับอนุญาต  ให้ผู้มีหน้าที่ส่งมอบจัดทําเอกสาร 
หรือหลักฐานในการส่งมอบเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ได้รับอนุญาตบันทึกรายละเอียดและถ่ายภาพยาเสพติดหรือวัสดุห่อหุ้มยาเสพติด
ที่ได้ครอบครองหรือให้มีการครอบครองภายใต้การควบคุมในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได้   

ในกรณีมีเหตุจําเป็นไม่สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้  ให้บันทึกเหตุที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้และรายงานผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๕   

ข้อ ๑๒ ในการครอบครองหรื อให้ มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้ การควบคุม   
หากจําเป็นต้องมีการจัดทําเอกสารหรือหลักฐานประกอบการครอบครองหรือให้มีการครอบครอง 
ยาเสพติดภายใต้การควบคุม  ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อขอความร่วมมือ
ในการจัดทําเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว  และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือดําเนินการจัดทํา
เอกสารหรือหลักฐานแก่ผู้ได้รับอนุญาต 

เอกสารหรือหลักฐานที่ ได้มาตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ได้รับอนุญาตนําไปใช้ เท่าที่ จํา เป็น 
เพื่อประโยชน์ในการครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่เป็นการนําเข้าหรือส่งออกยาเสพติดเพื่อการส่งต่อในหรือนอกราชอาณาจักร  
ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ  ๕  มีหนังสือจากหน่วยงานในสังกัดของตนพร้อมทั้งทํา
สําเนาหนังสืออนุญาตถึงอธิบดีกรมศุลกากร  เพื่อขออํานวยความสะดวกในการนําเข้าหรือส่งออกดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ ในการครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม  หากผู้ได้รับ
อนุญาตหรือผู้ดําเนินการตามที่ได้รับอนุญาตจะตอ้งถูกตรวจสอบหรือตรวจค้นโดยผู้ซ่ึงมีหน้าที่ตรวจสอบ
หรือตรวจค้น  ให้ผู้ได้รับอนุญาตประสานงานล่วงหน้าไปยังหน่วยงานของผู้ ซ่ึงมีหน้าที่ตรวจสอบ 
หรือตรวจค้น  เพื่อขออํานวยความสะดวกในการดําเนินการ 

กรณีที่ไม่ได้มีการประสานงานตามวรรคหนึ่ง  และมีเหตุจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแสดงหลักฐาน 
เพื่อการตรวจสอบหรือตรวจค้น  ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงหนังสืออนุญาต 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาต   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  ผู้ได้รับอนุญาตอาจทําหนังสือเพื่อขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมระยะเวลา
หรือรายการที่ได้รับอนุญาตต่อผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนการดําเนินการเสรจ็ส้ิน   

หนังสือขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมระยะเวลาหรือรายการที่ได้รับอนุญาตตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตาม
แบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกําหนด   

ข้อ ๑๖ ในการครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม  หากมียาเสพติด
เหลือจากการดําเนินการ  ให้ผู้ได้รับอนุญาตทําบันทึกส่งคืนแก่พนักงานสอบสวน  ผู้ชํานาญการพิเศษ   
หรือกระทรวงสาธารณสุข  แล้วแต่กรณี 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๑๗ ในกรณียาเสพติดเสียหาย  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงาน 
เป็นหนังสือต่อผู้มีอํานาจอนุญาตภายในยี่สิบส่ีชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบถึงการเสียหาย  สูญหาย   
หรือถูกทําลาย  และแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานสอบสวน  ผู้ชํานาญการพิเศษ  หรือกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อทราบ  แล้วแต่กรณี 

ราย งานตามวร รคหนึ่ ง   ใ ห้ เ ป็น ไปตามแบบที่ เล ขาธิ การคณะกรรมการ ป้อง กัน 
และปราบปรามยาเสพติดกําหนด   

ข้อ ๑๘ เม่ือการดําเนินการตามที่ ได้รับอนุญาตเสร็จส้ิน  ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานผล 
การดําเนินการต่อผู้มีอํานาจอนุญาตภายในสามวันนับแต่วันที่การดําเนินการเสร็จส้ิน   

หากการดําเนินการตามที่ได้รับอนุญาตมีการส่งยาเสพติดออกไปนอกราชอาณาจักร  เม่ือได้รับ
รายงานผลการดําเนินการจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐของประเทศปลายทาง  ให้ผู้ได้รับอนุญาต
รายงานผลการดําเนินการต่อผู้มีอํานาจอนุญาตโดยเร็ว 

รายงานผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดกําหนด 

ข้อ ๑๙ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดทําระบบข้อมูลเก่ียวกับการขออนุญาต  การอนุญาต  และการรายงานตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงนี้ 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบการใช้
อํานาจตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๓) รวบรวมและจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการขออนุญาต  การอนุญาต  และการรายงาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการควบคุมและตรวจสอบ 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการประจําปีเสนอต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  แล้วแต่กรณี  โดยให้รายงานข้อเท็จจริง  
ปัญหา  อุปสรรค  ปริมาณ  และผลสําเร็จของการดําเนินการ 

(๕) เสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด  แล้วแต่กรณี  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ตามที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
หรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบหมาย  แล้วแต่กรณี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 

 
พลตํารวจเอก  ประชา  พรหมนอก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด  พ .ศ.   ๒๕๕๐  บัญญัติให้การขออนุญาต  การอนุญาต  การครอบครอง   
และระยะเวลาในการครอบครองหรือการให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม  รวมทั้งการควบคุม
และตรวจสอบการครอบครองและการให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม  เพื่อการสืบสวน
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


