ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติด
พ.ศ.๒๕๓๗
-----------------เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๒๗ ไดประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๗ แตระเบียบนี้ยังขาดสาระสําคัญ
หลายประการประกอบกับมีกฎหมายใหม และมียาเสพติดที่ถูกควบคุมเพิ่มมากขึ้น จึงเปนอุปสรรค
ตอการตรวจพิสูจนและการเก็บรักษาของกลางยาเสพติด
เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว และใหการดําเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดของกลาง เปนไป
ดวยความเรียบรอยและเปนระเบียบเดียวกัน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึง
วางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติด
พ.ศ.๒๕๒๗
ขอ ๔ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด รักษาการตามระเบียบ
นี้แทน
ขอ ๖ ในกรณีที่ มี ป ญหาเกี่ ย วกั บ การปฏิบั ติตามระเบี ยบนี้ ให เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด เสนอเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนผูวินิจฉัย

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๗ ในระเบียบนี้
“เจาพนักงาน” หมายความวาพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เจ า พนัก งานตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร กรรมการ เลขาธิ ก าร รอง
เลขาธิการและเจาพนักงาน ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
“พนักงานสอบสวน” หมายความวาพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
“ยาเสพติด” หมายความวายาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ เวนแต
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๓ และใหหมายความรวมถึงวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่
ออกฤทธตอจิตและประสารท สารระเหยตามกฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหยที่ถูกจับ
หรือยึดได และสิ่งที่สงสัยวาเปนยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์หรือสารระเหยดังกลาวดวย
“สถานตรวจพิสูจน” หมายความวาสถานตรวจพิสูจนตามที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติ ด ตามกฎหมายว า ด ว ยการป องกั น และปราบปรามยาเสพติ ด กํ า หนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผูตรวจพิสูจน” หมายความวาผูปฏิบัติหนาที่ในสถานตรวจพิสูจนที่มีความรูความสามารถ
ทําการตรวจพิสูจนยาเสพติดและสามารถรายงานผลการตรวจพิสูจนได
“การตรวจพิสูจน” หมายความวาการตรวจเพื่อบงชี้วาเปนยาเสพติดหรือไม ชนิด ประเภท
ใด ตลอดจนการตรวจหาความบริสุทธิ์ และปริมาณของสารเสพติดดวย
หมวด ๒
การสงยาเสพติดใหพนักงานสอบสวน
ขอ ๔ เมื่อเจาพนักงานจับหรือยึดยาเสพติดไดไมวาจะมีตัวผูตองหาหรือไม ใหเจาพนักงาน
ผูจับหรือผูยึดทําการตรวจสอบจํานวน ปริมาณและน้ําหนัก และบรรจุยาเสพติดนั้นลงในภาชนะที่
เรียบรอยแข็งแรง ปลอดภัยเทาที่จะกระทําได แลวใหเจาพนักงานผูจับหรือผูยึดจัดทําบันทึกการ
จับกุมหรือการยึดพรอมทั้งรายละเอียดตามสมควรไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ ให เจา พนัก งานผูจับหรือผู ยึดรี บนํ ายาเสพติดพรอมตั วผูตองหาถ ามี สง พนัก งาน
สอบสวนโดยเร็ว
ขอ ๑๐ ใหพนักงานสอบสวนเจาของคดี ตรวจสอบยาเสพติดของกลางตอหนาผูตองหา
และเจาพนักงานผูจับหรือผูยึดแลวแตกรณี และใหปฏิบัติดังนี้

(1) ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ วัตถุออกฤทฺธิ์หรือสาร
ระเหย ใหบรรจุยาเสพติดทั้งหมดนั้นลงในภาชนะที่เรียบรอย แข็งแรง ปลอดภัย แลวลงลายมือชื่อ
เจาพนักงานผูจับหรือผูยึด ผูตองหา และพนักงานสอบสวน ในแบบฉลากที่ปดภาชนะนั้นไวเพื่อ
เปนหลักฐาน
(2) ยาเสพติดใหโทษประเภท ๕
ก) ถามีน้ําหนักไมถึงสิบกิโลกรัม ใหปฏิบัติเขนเดียวกับ (๑)
ข) ถามีน้ําหนักตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป ใหบรรจุยาเสพติดทั้ งหมดทั้งลง
ในภาชนะที่เรียบรอย แข็งแรง ปลอดภัยเทาที่จะกระทําได แลวลงลายมือชื่อเจาพนักงานผูจับหรือผู
ยึด ผูตองหา และพนักงานสอบสวน ในแบบฉลากที่ปดภาชนะนั้นไวเพื่อเปนหลักฐานแลวนําไป
เก็บรักษาไวในความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติตมขอ ๑๒
ในกรณีที่ผูตองหาไมยอมลงลายมือชื่อ ใหเจาพนักงานหรือผูยึดและพนักงานสอบสวนรวม
บันทึกและลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
การป ดฉลากที่ ภาชนะบรรจุ ย าเสพติ ด ให ป ดทั บ ภาชนะในลั ก ษณะที่ หากจะมี ก ารเป ด
ภาชนะดังกลาวแลว จะตองทําใหฉลากที่ปดภาชนะฉีกขาดหรือไมอยูในสภาพที่ปดอยูตามปกติและ
แบบฉลากที่ใชปดภาชนะยาเสพติด ใหทําตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๑ ทายระเบียบนี้
หมวด ๓
การสงยาเสพติดเพื่อตรวจพิสูจน
ขอ ๑๑ ใหพนักงานสอบสวนเจาของคดี ลงเลขคดี ซึ่งผูตองหาถามี ใหชัดเจนบนภาชนะที่
บรรจุยาเสพติด แลวสงยาเสพติดทั้งหมดในสภาพตามที่ไดกระทําไวตามขอ ๑๐ ไปตรวจพิสูจน
สถานตรวจพิสูจนโดยเร็ว เวนแตกรณีตามขอ ๑๐ (๒) (ข) ใหปฏิบัติตามขอ ๑๒
หนังสือนําสงยาเสพติดไปตรวจพิสูจนของพนักงานสอบสวน ใหทําตามแบบ ป.ป.ส. ๖๓๒ ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๒ ในกรณียาเสพติดใหโทษประเภท ๕ มีน้ําหนักตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป ตามขอ ๑๐
(๒) (ข) ใหพนักงานสอบสวนเจาของคดีมีหนังสือแจงสถานตรวจพิสูจนที่ใกลที่สุดทราบโดยเร็ว
และใหสถานตรวจพิสูจนสงผูตรวจไปรวมดําเนินการโดยเร็ว
ให ผู ตรวจพิ สู จน รวมกั บ พนั ก งานสอบสวนตรวจสอบน้ํ า หนั ก ทํ า การสุ ม ตั วอย า งและ
บันทึกไวเปนหลักฐาน โดยใหบรรจุตัวอยางยาเสพติดที่สุมนั้นลงในภาชนะที่เรียบรอย แข็งแรง
ปลอดภัย แลวลงลายมือชื่อพนักงานสอบสวนและผูตรวจพิสูจนไวเปนหลักฐานในแบบฉลากที่ปด
ภาชนะบรรจุยาเสพติดเชนเดียวกับขอ ๑๐ (๒) (ก) แลวใหผูตรวจพิสูจนนําตัวอยางไปตรวจพิสูจน
สําหรับยาเสพติดสวนที่เหลือใหคงเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยตามขอ ๑๐ (๒) (ข)

การรายงานผลการตรวจยาเสพติดของกลางในกรณีนี้ ใหผูตรวจพิสูจนรับรองผลการตรวจ
พิสูจนของกลางทั้งหมด
ขอ ๑๓ ใหพนักงานสอบสวนเจาของคดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรี
ขึ้นไปนํายาเสพติดของกลางดังตอไปนี้ สงดว ยตนเองพรอมแสดงบัตรประจําตัวดวย และใหผูตรวจ
พิสูจนทําการบันทึกชื่อ ตําแหนงของผูนําสงไวเปนหลักฐาน
(1) ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ซึ่งมีน้ําหนักตั้งแตยี่สิบกรัมขึ้น
ไป เฉพาะฝนใหมีน้ําหนักตั้งแตหารอยกรัมขึ้นไป
(2) ยาเสพติดใหโทษประเภท ๔
(3) ยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ ซึ่งมีน้ําหนักตั้งแต หนึ่งกิโลกรัมแตไมถึงสิ บ
กิโลกรัม
(4) วัตถุออกฤทธิ์ที่มีน้ําหนักตั้งแตสิบหากรัม หรือสองรอยเม็ดขึ้นไป
(5) สารระเหยซึ่งมีน้ําหนักตั้งแตหนึ่งกิโลกรัมขึ้นไป
ในกรณีที่เปนยาเสพติดซึ่งมีน้ําหนักไมถึงเกณฑตามที่กําหนดไวในวรรคกอนนั้น พนักงาน
สอบสวนเจ า ของคดี จ ะมอบหมายให เ จ า หน า ที่ ตํ า รวจเป น ผู นํ า ส ง แทน หรื อ จะจั ด ส ง กั บ
การสื่อสารแหงประเทศไทยในประเภทไปรษณีภัณฑลงทะเบียนโดยการบรรจุสองชั้น ก็ได
หมวด ๔
การตรวจพิสูจน
ขอ ๑๔ ใหสถานตรวจพิสูจนรับยาเสพติดของกลางที่จัดสงมาตามระเบียบนี้ไวเพื่อทําการ
ตรวจพิสูจน ทั้งนี้ โดยไมคํานึงวายาเสพติดของกลางที่สงมานั้น จะนํามาจากพนักงานสอบสวน
นอกเขตพื้นที่สถานตรวจพิสูจนนั้นรับผิดชอบ
ขอ ๑๕ ในกรณีจัดสง ยาเสพติ ดโดยทางไปรษณี ยภัณฑลงทะเบียน เมื่ อปรากฎแกผู เป ด
ไปรษณียภัณฑวา สิ่งที่สงมายังสถานตรวจพิสูจนนั้น เปนยาเสพติด ใหผูเปดไปรษณียภัณฑดังกลาว
ไปมอบใหหัวหนาสถานตรวจพิสูจนหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อดําเนินการตอไป
ข อ ๑๖ ในกรณี ย าเสพติ ด ของกลาง ซึ่ ง สงสั ย ว า เป นยาเสพติ ดให โ ทษประเภท ๑ หรื อ
ประเภท ๒ ซึ่ ง มี น้ํา หนั ก ตั้ ง แต ยี่สิ บ กรั ม ขึ้ นไป เฉพาะฝ นมี น้ํา หนั ก ตั้ ง แต ห า ร อยกรั ม ขึ้ นไป ให
ผูตรวจพิสูจนปฏิบัติดังตอไปนี้
ก. ใหผูตรวจพิสูจนไมนอยกวาสองคน ตรวจสภาพภาชนะที่บรรจุยาเสพติดของ
กลางแลวใหตรวจยาเสพติดของกลาง ชั่งน้ําหนัก และทําการตรวจพิสูจนเบื้องตน โดยวิธีปฏิกิริยา
ทําใหเกิดสีตอหนาพนักงานสอบสวนเจาของคดี หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนผูนําสงยาเสพติด
ดังกลาว และทําบันทึกผลการตรวจพิสูจนเบื้องตน ตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๓ ทายระเบียบนี้

ข. เมื่อทําการตรวจพิสูจนหาความบริสุทธิ์และรายละเอียดอื่น ๆ ในหองปฏิบัติการ
เสร็จแลวใหสถานตรวจพิสูจนสงผลการตรวจพิสูจนใหพนัก งานสอบสวนเจาของคดีทราบภายใน
กําหนดไมเกินสามสิบวันนับแตวันไดรับยาเสพติดของกลาง ตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๕ ทายระเบียบนี้
ข อ ๑๗ ในกรณี ย าเสพติ ด ของกลางซึ่ ง สงสั ย ว า เป น ยาเสพติ ด ให โ ทษประเภท ๑ หรื อ
ประเภท ๒ ซึ่งมีน้ําหนักไมถึงยี่สิบกรัม เฉพาะฝนมีน้ําหนักไมถึงหารอยกรัม หรือยาเสพติดใหโทษ
ประเภท ๔ หรือประเภท ๕ วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย ใหผูตรวจพิสูจนปฏิบัติดังตอไปนี้
ก. ใหผูตรวจพิสูจนไมนอยกวาสองคนตรวจสภาพภาชนะที่บรรจุยาเสพติดของ
กลางแลวใหทําบันทึกไวเปนหลักฐาน ตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๔ ทายระเบียบนี้
ข. เมื่อทําการตรวจพิสูจนในหองปฏิบัติการเสร็จแลว ใหสถานตรวจพิสูจนสงผล
การตรวจพิสูจนใหพนักงานสอบสวนเจาของคดีทราบภายในกําหนดไมเกินสามสิบวันสําหรับ
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ และภายในกําหนดไมเกินยี่สิบวัน สําหรับยาเสพติดให
โทษประเภท ๔ ประเภท ๕ วัตถุออกฤทธิ์หรือสารระเหย ทั้งนี้นับแตวันที่ไดรับยาเสพติดของกลาง
ตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๕ ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๘ เพื่อประโยชนในการรวบรวมขอมูลผลการตรวจพิสูจนยาเสพติดไวในที่เดียวกันให
สถานตรวจพิสูจนทุกแหง สงสําเนารายงานผลการตรวจพิสูจนใหสํานักงาน ป.ป.ส. ทราบเปน
ประจําทุกเดือน
หมวด ๕
การเก็บรักษา
ขอ ๑๙ ใหสถานตรวจพิสูจน นํายาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ วัตถุ
ออกฤทธิ์และสารระเหย ที่เหลือจากการตรวจพิสูจน นําสงไปเก็บรักษาที่กระทรวงสาธารณสุข
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมี
จํานวนไมนอยกวาสามนายเพื่อทําการตรวจรับยาเสพติดที่สงมาเก็บรักษา และทําบัญชีไวเปน
หลักฐาน
สําหรับยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ ตามขอ ๑๐ (๒) (ก) ที่เหลือจากการตรวจพิสูจนให
พนักงานสอบสวนเปนผูเก็บรักษา
สําหรับยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ ที่สงมาทางไปรษณียภัณฑทีเหลือจากการตรวจพิสูจน
ใหสถานตรวจพิสูจน นําสงไปเก็บรักษาที่กระทรวงสาธารณสุข
ในกรณีที่ปรากฏวาสิ่งที่สงมาตรวจไมใชยาเสพติด ใหผูตรวจสงคืนพนักงานสอบสวน
พรอมทั้งรายงานผลการตรวจพิสูจน

หมวด ๖
การทําลาย
ขอ ๒๐ การทําลายยาเสพติดของกลางใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
การเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกนและปราบปรามยาเสพติด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๗
(ลงชื่อ) นายชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี

