
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติด

พ.ศ.๒๕๓๗
------------------

เน่ืองจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติด พ .ศ.
๒๕๒๗ ไดประกาศใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๗ แตระเบียบน้ียังขาดสาระสําคัญ
หลายประการประกอบกับมีกฎหมายใหม และมียาเสพติดที่ถูกควบคุมเพิ่มมากขึ้น จึงเปนอุปสรรค
ตอการตรวจพิสูจนและการเก็บรักษาของกลางยาเสพติด

เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว และใหการดําเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดของกลาง เปนไป
ดวยความเรียบรอยและเปนระเบียบเดียวกัน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึง
วางระเบียบไว ดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๗”

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติด

พ.ศ.๒๕๒๗
ขอ ๔ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน
ขอ ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด รักษาการตามระเบียบ

น้ีแทน
ขอ ๖ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหเลขาธิการคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด เสนอเร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนผูวินิจฉัย



หมวด ๑
บทท่ัวไป

ขอ ๗ ในระเบียบน้ี
“เจาพนักงาน” หมายความวาพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร กรรมการ เลขาธิการ รอง
เลขาธิการและเจาพนักงาน ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

“พนักงานสอบสวน” หมายความวาพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา

“ยาเสพติด” หมายความวายาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ เวนแต
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๓ และใหหมายความรวมถึงวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่
ออกฤทธตอจิตและประสารท สารระเหยตามกฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหยที่ถูกจับ
หรือยึดได และสิ่งที่สงสัยวาเปนยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์หรือสารระเหยดังกลาวดวย

“สถานตรวจพิสูจน” หมายความวาสถานตรวจพิสูจนตามที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“ผูตรวจพิสูจน” หมายความวาผูปฏิบัติหนาที่ในสถานตรวจพิสูจนที่มีความรูความสามารถ
ทําการตรวจพิสูจนยาเสพติดและสามารถรายงานผลการตรวจพิสูจนได

“การตรวจพิสูจน” หมายความวาการตรวจเพื่อบงชี้วาเปนยาเสพติดหรือไม ชนิด ประเภท
ใด ตลอดจนการตรวจหาความบริสุทธิ์ และปริมาณของสารเสพติดดวย

หมวด ๒
การสงยาเสพติดใหพนักงานสอบสวน

ขอ ๔ เมื่อเจาพนักงานจับหรือยึดยาเสพติดไดไมวาจะมีตัวผูตองหาหรือไม ใหเจาพนักงาน
ผูจับหรือผูยึดทําการตรวจสอบจํานวน ปริมาณและนํ้าหนัก และบรรจุยาเสพติดน้ันลงในภาชนะที่
เรียบรอยแข็งแรง ปลอดภัยเทาที่จะกระทําได แลวใหเจาพนักงานผูจับหรือผูยึดจัดทําบันทึกการ
จับกุมหรือการยึดพรอมทั้งรายละเอียดตามสมควรไวเปนหลักฐาน

ขอ ๙  ใหเจาพนักงานผูจับหรือผูยึดรีบนํายาเสพติดพรอมตัวผูตองหาถามี สงพนักงาน
สอบสวนโดยเร็ว

ขอ ๑๐ ใหพนักงานสอบสวนเจาของคดี  ตรวจสอบยาเสพติดของกลางตอหนาผูตองหา
และเจาพนักงานผูจับหรือผูยึดแลวแตกรณี และใหปฏิบัติดังน้ี



(1) ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ วัตถุออกฤทฺธิ์หรือสาร
ระเหย ใหบรรจุยาเสพติดทั้งหมดน้ันลงในภาชนะที่เรียบรอย แข็งแรง ปลอดภัย แลวลงลายมือชื่อ
เจาพนักงานผูจับหรือผูยึด ผูตองหา และพนักงานสอบสวน ในแบบฉลากที่ปดภาชนะน้ันไวเพื่อ
เปนหลักฐาน

(2) ยาเสพติดใหโทษประเภท ๕
ก) ถามีนํ้าหนักไมถึงสิบกิโลกรัม ใหปฏิบัติเขนเดียวกับ (๑)
ข) ถามีนํ้าหนักต้ังแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป ใหบรรจุยาเสพติดทั้งหมดทั้งลง

ในภาชนะที่เรียบรอย แข็งแรง ปลอดภัยเทาที่จะกระทําได แลวลงลายมือชื่อเจาพนักงานผูจับหรือผู
ยึด ผูตองหา และพนักงานสอบสวน ในแบบฉลากที่ปดภาชนะน้ันไวเพื่อเปนหลักฐานแลวนําไป
เก็บรักษาไวในความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติตมขอ ๑๒

ในกรณีที่ผูตองหาไมยอมลงลายมือชื่อ ใหเจาพนักงานหรือผูยึดและพนักงานสอบสวนรวม
บันทึกและลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

การปดฉลากที่ภาชนะบรรจุยาเสพติด ใหปดทับภาชนะในลักษณะที่หากจะมีการเปด
ภาชนะดังกลาวแลว จะตองทําใหฉลากที่ปดภาชนะฉีกขาดหรือไมอยูในสภาพที่ปดอยูตามปกติและ
แบบฉลากที่ใชปดภาชนะยาเสพติด ใหทําตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๑ ทายระเบียบน้ี

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. ๖-
๓๒ ทายระเบียบน้ี

ขอ ๑๒ ในกรณียาเสพติดใหโทษประเภท ๕ มีนํ้าหนักต้ังแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป ตามขอ ๑๐
(๒) (ข) ใหพนักงานสอบสวนเจาของคดีมีหนังสือแจงสถานตรวจพิสูจนที่ใกลที่สุดทราบโดยเร็ว
และใหสถานตรวจพิสูจนสงผูตรวจไปรวมดําเนินการโดยเร็ว

ใหผูตรวจพิสูจนรวมกับพนักงานสอบสวนตรวจสอบนํ้าหนัก ทําการสุมตัวอยางและ
บันทึกไวเปนหลักฐาน โดยใหบรรจุตัวอยางยาเสพติดที่สุมน้ันลงในภาชนะที่เรียบรอย แข็งแรง
ปลอดภัย แลวลงลายมือชื่อพนักงานสอบสวนและผูตรวจพิสูจนไวเปนหลักฐานในแบบฉลากที่ปด
ภาชนะบรรจุยาเสพติดเชนเดียวกับขอ ๑๐ (๒) (ก) แลวใหผูตรวจพิสูจนนําตัวอยางไปตรวจพิสูจน
สําหรับยาเสพติดสวนที่เหลือใหคงเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยตามขอ ๑๐ (๒) (ข)



การรายงานผลการตรวจยาเสพติดของกลางในกรณีน้ี ใหผูตรวจพิสูจนรับรองผลการตรวจ
พิสูจนของกลางทั้งหมด

ขอ ๑๓ ใหพนักงานสอบสวนเจาของคดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายที่มียศต้ังแตรอยตํารวจตรี
ขึ้นไปนํายาเสพติดของกลางดังตอไปน้ี สงดวยตนเองพรอมแสดงบัตรประจําตัวดวย และใหผูตรวจ
พิสูจนทําการบันทึกชื่อ ตําแหนงของผูนําสงไวเปนหลักฐาน

(1) ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ซึ่งมีนํ้าหนักต้ังแตยี่สิบกรัมขึ้น
ไป เฉพาะฝนใหมีนํ้าหนักต้ังแตหารอยกรัมขึ้นไป

(2) ยาเสพติดใหโทษประเภท ๔
(3) ยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ ซึ่งมีนํ้าหนักต้ังแตหน่ึงกิโลกรัมแตไมถึงสิบ

กิโลกรัม
(4) วัตถุออกฤทธิ์ที่มีนํ้าหนักต้ังแตสิบหากรัม หรือสองรอยเม็ดขึ้นไป
(5) สารระเหยซึ่งมีนํ้าหนักต้ังแตหน่ึงกิโลกรัมขึ้นไป

ในกรณีที่เปนยาเสพติดซึ่งมีนํ้าหนักไมถึงเกณฑตามที่กําหนดไวในวรรคกอนน้ัน พนักงาน
สอบสวนเจาของคดีจะมอบหมายให เจ าหนาที่ ตํ ารวจเปนผู นําสงแทน หรือจะจัดสงกับ
การสื่อสารแหงประเทศไทยในประเภทไปรษณีภัณฑลงทะเบียนโดยการบรรจุสองชั้น ก็ได

หมวด ๔
การตรวจพิสูจน

ขอ ๑๔ ใหสถานตรวจพิสูจนรับยาเสพติดของกลางที่จัดสงมาตามระเบียบน้ีไวเพื่อทําการ
ตรวจพิสูจน ทั้งน้ี โดยไมคํานึงวายาเสพติดของกลางที่สงมาน้ัน จะนํามาจากพนักงานสอบสวน
นอกเขตพื้นที่สถานตรวจพิสูจนน้ันรับผิดชอบ

ขอ ๑๕ ในกรณีจัดสงยาเสพติดโดยทางไปรษณียภัณฑลงทะเบียน เมื่อปรากฎแกผูเปด
ไปรษณียภัณฑวา สิ่งที่สงมายังสถานตรวจพิสูจนน้ันเปนยาเสพติด ใหผูเปดไปรษณียภัณฑดังกลาว
ไปมอบใหหัวหนาสถานตรวจพิสูจนหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อดําเนินการตอไป

ขอ ๑๖ ในกรณียาเสพติดของกลาง ซึ่งสงสัยวาเปนยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรือ
ประเภท ๒ ซึ่งมีนํ้าหนักต้ังแตยี่สิบกรัมขึ้นไป เฉพาะฝนมีนํ้าหนักต้ังแตหารอยกรัมขึ้นไป ให
ผูตรวจพิสูจนปฏิบัติดังตอไปน้ี

ก. ใหผูตรวจพิสูจนไมนอยกวาสองคน ตรวจสภาพภาชนะที่บรรจุยาเสพติดของ
กลางแลวใหตรวจยาเสพติดของกลาง ชั่งนํ้าหนัก และทําการตรวจพิสูจนเบื้องตน โดยวิธีปฏิกิริยา
ทําใหเกิดสีตอหนาพนักงานสอบสวนเจาของคดี หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนผูนําสงยาเสพติด
ดังกลาว และทําบันทึกผลการตรวจพิสูจนเบื้องตน ตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๓ ทายระเบียบน้ี



ข. เมื่อทําการตรวจพิสูจนหาความบริสุทธิ์และรายละเอียดอ่ืน ๆ ในหองปฏิบัติการ
เสร็จแลวใหสถานตรวจพิสูจนสงผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานสอบสวนเจาของคดีทราบภายใน
กําหนดไมเกินสามสิบวันนับแตวันไดรับยาเสพติดของกลาง ตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๕ ทายระเบียบน้ี

ขอ ๑๗ ในกรณียาเสพติดของกลางซึ่งสงสัยวาเปนยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรือ
ประเภท ๒ ซึ่งมีนํ้าหนักไมถึงยี่สิบกรัม เฉพาะฝนมีนํ้าหนักไมถึงหารอยกรัม หรือยาเสพติดใหโทษ
ประเภท ๔ หรือประเภท ๕ วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย ใหผูตรวจพิสูจนปฏิบัติดังตอไปน้ี

ก. ใหผูตรวจพิสูจนไมนอยกวาสองคนตรวจสภาพภาชนะที่บรรจุยาเสพติดของ
กลางแลวใหทําบันทึกไวเปนหลักฐาน ตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๔ ทายระเบียบน้ี

ข. เมื่อทําการตรวจพิสูจนในหองปฏิบัติการเสร็จแลว ใหสถานตรวจพิสูจนสงผล
การตรวจพิสูจนใหพนักงานสอบสวนเจาของคดีทราบภายในกําหนดไมเกินสามสิบวันสําหรับ
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ และภายในกําหนดไมเกินยี่สิบวัน สําหรับยาเสพติดให
โทษประเภท ๔ ประเภท ๕ วัตถุออกฤทธิ์หรือสารระเหย ทั้งน้ีนับแตวันที่ไดรับยาเสพติดของกลาง
ตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๕ ทายระเบียบน้ี

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

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหกระทรวงสาธารณสุขแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงมี
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


