
ตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 102 ทวิ ซ่ึงสามารถน าไปท าลายได้ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2541
ชนิดของกลาง ท าลายวันท่ี ท าลายวันท่ี ท าลายวันท่ี ท าลายท้ังหมด

น้ าหนักเป็นกิโลกรัม  26 มิ.ย.63  13 ก.ค.63  14 ก.ค.63 3 วัน
เมทแอมเฟตามีน/แอมเฟตามีน 5,061.031597     5,916.50 7,325.807145 18,303.335379                   
เมทแอมเฟตามีน(ICE) 2,542.426643     2,207.99 1,128.103591       5,878.517028                    
เฮโรอีน 350.767710 85.93496 104.74500 541.447670                       
MDMA/MDA/MDE (ยาอี) 0.026873 0 0 0.226873                          
ฝ่ิน/ฝ่ินสุก/ฝ่ินดิบ/มูลฝ่ิน 9.412000 0 0 9.412000                          
โคคาอีน(โคเคน) 2.787400 7.915 0 10.702400                        
ยาเสพติดอ่ืน ๆ เช่นเมทาโดน 0.792186 0 0 0.792186                          
น้ าหนักยาเสพติดรวม(กิโลกรัม) 7,967.244409     8,218.333391 8,558.655736 24,744.233536                   
วัตถุออกฤทธ์ิเช่น คีตามีน 499.630262 57.62186 0.000456 557.252578                       
อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ยาเสพติด 0.027500 0 0 0.027500                          
น้ าหนักของกลางรวม(กิโลกรัม) 8,466.902171     8,275.955251 8,558.656192 25,301.513614                   
จ านวน(คดี) 2,670                60 21 2,751                               
ล าดับท่ี .... - .... ในบัญชี 1 - 2,670  2,671 - 2,730  2,731 - 2,751 1 - 2,751

ยาบ้า ประมาณ 203,366,667 เม็ด

คณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบในการท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง คร้ังท่ี 50
จ านวนรวม 2,751 คดี น้ าหนักของกลางรวม 25,301 กิโลกรัม 513 กรัม 614 มิลลิกรัม

รายการยาเสพติดให้โทษของกลาง ท่ีมีค าส่ังริบของกลาง หรือผ่าน การตัดสินจากศาลช้ันต้นแล้ว
โดยของกลางดังกล่าวตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข สามารถน าไปท าลาย หรือใช้ประโยชน์ได้ 



โดยของกลางดังกล่าวตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข สามารถน าไปท าลายหรือใช้ประโยชน์ได้ ตาม พรบ.วัตถุท่ีออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2562 มาตรา 158 และ วัตถุของกลางท่ีมีค าส่ังริบของกลาง หรือผ่านการตัดสินจากศาลช้ันต้นแล้ว
โดยของกลางดังกล่าวตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข สามารถน าไปท าลายหรือใช้ประโยชน์ได้ ตาม พรบ.วัตถุท่ีออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 มาตรา 159 ซ่ึงสามารถน าไปท าลายได้ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการท าลาย
หรือการน าไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิของกลาง พ.ศ.2562

บัญชีท่ี 2 วัตถุออกฤทธ์ิของกลางในคดีท่ีมีอายุความ 20 ปี นับต้ังแต่วันท่ีผู้ต้องหากระท าความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 95 ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้อง และ ได้ตัวผู้กระท าความผิดมายังศาล ภายในก าหนด นับแต่วันกระท าความผิด 
เป็นอันขาดอายุความ ถ้าได้ฟ้อง และ ได้ตัวผู้กระท าความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระท าผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และ ศาลส่ังงด
การพิจารณาไว้จนเกินก าหนดแล้ว นับแต่วันท่ีหลบหนี หรือ วันท่ีศาลส่ังงดการพิจารณาก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นกัน
 ดังน้ันของกลางก่อนปี 2542 ท่ีตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข สามารถน าไปท าลาย หรือใช้ประโยชน์ได้ ตาม พรบ.วัตถุออกฤทธ์ิ
ฯพ.ศ.2559 มาตรา 158 และ 159 ซ่ึงสามารถน าไปท าลายได้ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการท าลาย 
หรือการน าไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิของกลาง พ.ศ.2562

คณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบในการท าลาย หรือการน าไปใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิของกลาง พ.ศ.2562
บัญชีท่ี 1 วัตถุออกฤทธ์ิของกลาง ท่ีพนักงานอัยการส่ังงดการสอบสวน หรือพนักงานอัยการ มีค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี

บัญชี 1 : จ านวนรวม 700 คดี น าหนักของกลางรวมท้ังส้ิน 1,108 กิโลกรัม 435 กรัม 1 มิลลิกรัม

บัญชี 2 : จ านวนรวม 24 คดี น้ าหนักของกลางรวม 79 กิโลกรัม 359 กรัม 735 มิลลิกรัม



กิโลกรัม กรัม มิลลิกรัม
1080 982 160

22 610 863
20 961 395
2 34 567

44 676 64
0 470 40
0 43 620
0 220 251
1 306 241

10.อัลปราโซแลม/อัลปราโซแลม+ไดอาซีแพม 2 930 182
11. วัตถุออกฤทธ์ิอ่ืนๆ เช่น คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ 11 75 383

1187 310 766
0 483 970

2. อีเฟดรีน

การท าลายวัตถุออกฤทธ์ิ จ านวนรวม 724 คดี น้ าหนักของกลางรวม 1,187 กิโลกรัม 794 กรัม 736 มิลลิกรัม
ชนิดของกลาง

1. คาทิโนน + คาทีน

จ านวนคดีรวมท้ังส้ิน 724 คดี

3.คีตามีน
4.โคลนาซีแพม
5.ไดอาซีแพม
6.มิดาโซแลม
7.ลอราซีแพม
8.ซูโดอีเฟดรีน+ไทรโปลิดีน
9.ไนเมตาซีแพม/ไนตราซีแพม/ฟลูไนตราซีแพม

น้ าหนักวัตถุออกฤทธ์ิของกลางรวม
12. อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่วัตถุออกฤทธ์ิ

น้ าหนักของกลางท่ีเผาท าลายประจ าปี 2563 1,187 กิโลกรัม 794 กรัม 736 มิลลิกรัม


