ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง
พ.ศ. 2541
____________
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรักษายาเสพติด
ใหโทษของกลาง พ.ศ. 2528 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ
ของกลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 ใหเหมาะสมกับสภาวะการณในปจจุบัน และใหสอดคลองกับกฎหมาย
วาดวยยาเสพติดใหโทษ กับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติด และ
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการการแตงตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุขจึงวางระเบียบไว ดังนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของ
กลาง พ.ศ. 2541”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง
พ.ศ. 2528
(2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือกฎอื่นที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับขอความแหงระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“ยาเสพติดใหโทษของกลาง” หมายความวา ยาเสพติดใหโทษที่มีผูสงมอบใหกระทรวง
สาธารณสุข หรือที่ศาลสั่งริบ หรือยึดไว แลวตกเปนของกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษ
“คณะกรรมการกลาง” หมายความวา คณะกรรมการกลางตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
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เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษของกลางที่อยูในความรับผิดชอบของจังหวัด
ขอ 5. ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด 2
คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการระดับจังหวัด
ขอ 6. ใหมีคณะกรรมการกลาง ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปน
ประธาน และผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส. ผูแทนกรมตํารวจ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรมวิทยาศาสตร
การแพทย ผูแทนกรมการแพทย ผูแทนกรมสุขภาพจิต เปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการอื่น ๆ ที่
กระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งไมเกินหาคนเปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 7. ใหมีคณะกรรมการระดับจังหวัดรับผิดชอบเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษของกลางที่อยูในความ
รับผิดชอบของจังหวัด มีองคประกอบตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดเปนกรรมการ
ขอ 8. การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 9. ใหคณะกรรมการกลาง มีหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเห็นเกี่ยวกับ
(1) การนํายาเสพติดใหโทษของกลางไปใชประโยชน
(2) การจําหนายยาเสพติดใหโทษของกลาง
(3) การทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง
(4) การอื่นที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขหรือ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
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(1) รับผิดชอบในการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางที่อยูในความรับผิดชอบของจังหวัด
(2) พิจารณาหรือรับผิดชอบการทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง
(3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามความจําเปน
(4) พิจารณาหรือดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือตามที่
กระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
หมวด 3
การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง
สวนที่ 1
การตรวจรับ
ขอ 11. ใหมีคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลาง ประกอบดวย ผูที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา หรือผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งโดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลาง หรือ
คณะกรรมการระดับจังหวัด แลวแตกรณีไมนอยกวาสามคน เปนกรรมการ
ขอ 12. ในระดับจังหวัดใหคณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนดสถานที่ตรวจรับและจัดตั้งคลังเก็บ
รักษายาเสพติดใหโทษของกลางตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ 13. ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลาง มีหนาที่
(1) ตรวจรับและเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง
(2) จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลาง ตามแบบ 1
แนบทายระเบียบนี้
(3) จัดทําหลักฐานการรับหรือสงมอบยาเสพติดใหโทษของกลาง
(4) เก็บรักษากุญแจคลังยาเสพติดใหโทษของกลางตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีกําหนด
(5) การอื่นที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือตามที่คณะกรรมการกลางหรือคณะกรรมการระดับ
จังหวัดมอบหมาย
ขอ 14. การตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลาง ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษ
ของกลางตรวจเอกสารดังนี้กอนตรวจรับ
(1) สําเนารายงานการตรวจพิสูจนจากตนเรื่อง
(2) สําเนาหนังสือนําสงตรวจพิสูจนจากหนวยงานนําสงตรวจพิสูจน
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ขอ 15. ยาเสพติดใหโทษของกลางที่จัดเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5
เมื่อไดมีการตรวจพิสูจนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติดแลว ให
หนวยงานที่เก็บรักษา สํานักงาน ป.ป.ส. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือจังหวัดพิจารณาทําลาย
หรือนําไปใชประโยชนได
สวนที่ 2
การเก็บรักษา
ขอ 16. ในสวนกลางใหเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางไวที่คลังยาเสพติดใหโทษของกลาง
กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 17. ในระดับจังหวัดใหเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางไวที่คลังเก็บรักษายาเสพติดให
โทษของกลาง ณ สถานที่ที่คณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนด
ขอ 18. ในการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษ
ของกลางจัดทําเครื่องหมาย รหัส ลําดับที่ หรือหลักฐานอยางถาวรไวบนหีบหอหรือภาชนะบรรจุยาเสพติดใหโทษ
ของกลาง เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
ขอ 19. การเปดคลังเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางเพื่อตรวจรับ การเก็บรักษา การ
จําหนาย และการทําลายหรือเพื่อการอื่นใดในราชการ จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาหรือผูวาราชการจังหวัดกอน แลวแตกรณี
เมื่อไดรับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูวาราชการจังหวัดตามวรรค
กอนแลว ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลางดําเนินการใหเปนไปตามขอ 13

หมวด 4
การใชประโยชนหรือจําหนาย
ขอ 20. ยาเสพติดใหโทษของกลางที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ที่สามารถนําไปใชประโยชนในราชการหรือจําหนายได ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางขออนุมัติกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใชประโยชนในราชการหรือจําหนาย
ตามที่เห็นสมควร
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ขอ 21. ยาเสพติดใหโทษของกลางที่อยูในความรับผิดชอบของจังหวัดที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในราชการได ใหจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับจังหวัดเสนอกรรมการกลางเพื่อให
ความเห็นตอกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร

หมวด 5
การทําลาย
ขอ 22. ยาเสพติดใหโทษของกลางที่ไมสามารถนําไปใชประโยชน หรือจําหนายไดตามความ
ในหมวด 4 ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลางดําเนินการ
ทําลาย โดยระบุวิธีทําลายไวอยางชัดแจง
การทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดําเนินการ
ทําลายตามระเบียบนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกลางมอบหมาย
ขอ 23. ในระดับจังหวัดยาเสพติดใหโทษของกลางที่ไมสามารถนําไปใชประโยชน หรือจําหนาย
ได ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดแตงตั้งคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง โดยระบุวิธีทําลายได
อยางชัดแจง
การทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง ใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษายาเสพติด
ใหโทษของกลางดําเนินการทําลายตามระเบียบนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการระดับจังหวัด
มอบหมาย
ขอ 24. การทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ในสวนกลางใหกองควบคุมวัตถุเสพติดเสนอขออนุมัติทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง
ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง โดยใหเสนอ
แตงตั้งคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางและระบุวิธีทําลายไวอยางชัดแจง เมื่อไดรับอนุมัติใหทําลายแลว
ใหคณะทํางานดังกลาวดําเนินการทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางตอไปจนแลวเสร็จ
(2) ในระดับจังหวัดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของ
กลาง เสนอขออนุมัติทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดเปนผูอนุมัติโดยใหเสนอ
แลวใหคณะทํางานดังกลาวดําเนินการทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางตอไปจนแลวเสร็จ
ขอ 25. กรณียาเสพติดใหโทษของกลางที่จัดเปนยาใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5
ที่หนวยงานเก็บรักษาอยู เมื่อประสงคจะทําลายใหดําเนินการดังนี้ คือ
(1) ในสวนกลาง ใหสวนราชการระดับกรมเจาสังกัดเปนผูรับผิดชอบในการทําลายยา
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เสพติดใหโทษของกลางในประเภท 4 หรือในประเภท 5 โดยแตงตั้งคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของ
กลางไมนอยกวาหาคนเปนคณะทํางาน ทั้งนี้ ใหมีผูแทนของคณะกรรมการกลางและผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส.
รวมเปนคณะทํางานดวย ใหคณะทํางานดังกลาวตรวจสอบชนิดและปริมาณของยาเสพติดใหโทษของกลางบันทึก
ไวเปนหลักฐานแลวดําเนินการทําลายจนแลวเสร็จ
(2) ในระดับจังหวัด ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดเปนผูรับผิดชอบในการทําลายยา
เสพติดใหโทษของกลางในประเภท 4 หรือในประเภท 5 โดยแตงตั้งคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของ
กลางจากหนวยงานที่เกี่ยวของไมนอยกวาหาคนเปนคณะทํางาน ทั้งนี้ใหมีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด และ
ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส. รวมเปนคณะทํางาน ใหคณะทํางานดังกลาวตรวจสอบชนิดและปริมาณของยาเสพติดให
โทษของกลางบันทึกไวเปนหลักฐาน แลวดําเนินการทําลายจนแลวเสร็จ
หมวด 6
การรายงาน
ขอ 26. ในการเปดคลังเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางตามขอ 19. เพื่อดําเนินการตรวจ
รับการเก็บรักษา การจําหนาย การทําลายหรือดําเนินการอื่น ๆ ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษ
ของกลางรายงานผลการดําเนินการใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหาและยา หรือผูวาราชการจังหวัดแลว
แตกรณีทราบทุกครั้ง
ในการรายงานอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(1) รายงานตรวจรับ รายการจําหนายยาเสพติดใหโทษของกลาง
(2) บัญชีรายละเอียดแสดงการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลางตามแบบ 1 แนบทาย
ระเบียบนี้
(3) หลักฐานการรับหรือสงมอบยาเสพติดใหโทษของกลาง
(4) รายชื่อผูเก็บรักษากุญแจคลังเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง
(5) รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่คณะกรรมการกลาง หรือคณะกรรมการระดับ
จังหวัด แลวแตกรณีกําหนด
ขอ 27. เมื่อมีการทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางตามขอ 24. หรือขอ 25. เสร็จแลวให
รายงานผลการดําเนินการ ดังนี้
(1) ในสวนกลางเมื่อคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางดําเนินการทําลายยา
เสพติดใหโทษของกลางเสร็จแลว ใหคณะทํางานดังกลาวรายงานผลการทําลายตอสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา แลวใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการทําลายใหกระทรวงสาธารณสุขทราบ
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(2) ในระดับจังหวัดเมื่อคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางดําเนินการทําลายยา
เสพติดใหโทษของกลางแลวเสร็จ ใหคณะทํางานดังกลาวรายงานผลการทําลายตอคณะกรรมการระดับจังหวัด
แลวใหคณะกรรมการระดับจังหวัดรายงานผลการทําลายใหกระทรวงสาธารณสุขทราบ และแจงใหผลการ
ทําลายดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2541

