
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง

พ.ศ.  2541
____________

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรักษายาเสพติด
ใหโทษของกลาง     พ.ศ.  2528       และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ          
ของกลาง   (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.   2532    ใหเหมาะสมกับสภาวะการณในปจจุบัน     และใหสอดคลองกับกฎหมาย
วาดวยยาเสพติดใหโทษ    กับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจับ   ยึด   และตรวจพิสูจนยาเสพติด    และ
คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการการแตงต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุขจึงวางระเบียบไว  ดังน้ี

หมวด  1
บททั่วไป

ขอ  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา  �ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของ
กลาง  พ.ศ.  2541�

ขอ  2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ  3.  ใหยกเลิก
          (1)  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง

พ.ศ.  2528
          (2)  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง      

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2532
           บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด  หรือกฎอ่ืนท่ีมีกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี  หรือซึ่งขัด

หรือแยงกับขอความแหงระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน
ขอ  4.  ในระเบียบน้ี
           �ยาเสพติดใหโทษของกลาง�  หมายความวา  ยาเสพติดใหโทษท่ีมีผูสงมอบใหกระทรวง

สาธารณสุข    หรือท่ีศาลส่ังริบ   หรือยึดไว     แลวตกเปนของกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษ

           �คณะกรรมการกลาง�  หมายความวา  คณะกรรมการกลางตามท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี
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          �คณะกรรมการระดับจังหวัด�  หมายความวา  คณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับยาเสพติดใหโทษของกลางท่ีอยูในความรับผิดชอบของจังหวัด

ขอ  5.  ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี   และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี

หมวด  2
คณะกรรมการกลาง   และคณะกรรมการระดับจังหวัด

ขอ  6.  ใหมีคณะกรรมการกลาง   ประกอบดวย  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปน
ประธาน  และผูแทนสํานักงาน  ป.ป.ส.  ผูแทนกรมตํารวจ  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนกรมวิทยาศาสตร
การแพทย    ผูแทนกรมการแพทย   ผูแทนกรมสุขภาพจิต   เปนกรรมการโดยตําแหนง   กับกรรมการอ่ืน ๆ  ท่ี
กระทรวงสาธารณสุขแตงต้ังไมเกินหาคนเปนกรรมการ

ใหผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด   เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ  7.  ใหมีคณะกรรมการระดับจังหวัดรับผิดชอบเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษของกลางท่ีอยูในความ

รับผิดชอบของจังหวัด   มีองคประกอบตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการแตงต้ังคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดเปนกรรมการ

ขอ  8.  การประชุมของคณะกรรมการ    ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการท้ังหมดจึงเปนองคประชุม     ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน   ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ  9.  ใหคณะกรรมการกลาง   มีหนาท่ีใหคําแนะนําหรือความเห็นเก่ียวกับ

(1) การนํายาเสพติดใหโทษของกลางไปใชประโยชน
(2) การจําหนายยาเสพติดใหโทษของกลาง
(3) การทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง
(4)  การอ่ืนท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ีหรือตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขหรือ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
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ขอ  10.  ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ
(1) รับผิดชอบในการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางท่ีอยูในความรับผิดชอบของจังหวัด
(2) พิจารณาหรือรับผิดชอบการทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง
(3) แตงต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามความจําเปน
(4)  พิจารณาหรือดําเนินการอ่ืน  ๆ     ตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี      หรือตามท่ี

กระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย

หมวด  3
การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง

สวนที่ 1
การตรวจรับ

ขอ  11.  ใหมีคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลาง   ประกอบดวย   ผูท่ีเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา    หรือผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังโดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลาง   หรือ
คณะกรรมการระดับจังหวัด   แลวแตกรณีไมนอยกวาสามคน   เปนกรรมการ

ขอ  12.  ในระดับจังหวัดใหคณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนดสถานท่ีตรวจรับและจัดต้ังคลังเก็บ
รักษายาเสพติดใหโทษของกลางตามความจําเปนและเหมาะสม

ขอ  13.  ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลาง   มีหนาท่ี
(1) ตรวจรับและเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง
 (2)   จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลาง    ตามแบบ 1

แนบทายระเบียบน้ี
(3)   จัดทําหลักฐานการรับหรือสงมอบยาเสพติดใหโทษของกลาง
(4)   เก็บรักษากุญแจคลังยาเสพติดใหโทษของกลางตามหลักเกณฑ   วิธีการ   และเง่ือนไข

ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีกําหนด
(5)   การอ่ืนท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ีหรือตามท่ีคณะกรรมการกลางหรือคณะกรรมการระดับ

จังหวัดมอบหมาย
ขอ  14.  การตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลาง    ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษ

ของกลางตรวจเอกสารดังน้ีกอนตรวจรับ
(1) สําเนารายงานการตรวจพิสูจนจากตนเรื่อง
(2) สําเนาหนังสือนําสงตรวจพิสูจนจากหนวยงานนําสงตรวจพิสูจน
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(3) บัญชียาเสพติดใหโทษของกลางตามแบบท่ีคณะกรรมการกลางกําหนด
ขอ  15.  ยาเสพติดใหโทษของกลางท่ีจัดเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 4  หรือในประเภท 5

เม่ือไดมีการตรวจพิสูจนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจับ  ยึด  และตรวจพิสูจนยาเสพติดแลว   ให
หนวยงานท่ีเก็บรักษา   สํานักงาน  ป.ป.ส.  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา     หรือจังหวัดพิจารณาทําลาย
หรือนําไปใชประโยชนได

สวนที่  2
การเก็บรักษา

ขอ  16.  ในสวนกลางใหเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางไวท่ีคลังยาเสพติดใหโทษของกลาง
กองควบคุมวัตถุเสพติด   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอ  17.  ในระดับจังหวัดใหเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางไวท่ีคลังเก็บรักษายาเสพติดให
โทษของกลาง  ณ  สถานท่ีท่ีคณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนด

ขอ  18.  ในการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง    ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษ
ของกลางจัดทําเครื่องหมาย   รหัส   ลําดับท่ี   หรือหลักฐานอยางถาวรไวบนหีบหอหรือภาชนะบรรจุยาเสพติดใหโทษ
ของกลาง    เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

ขอ  19.  การเปดคลังเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางเพ่ือตรวจรับ   การเก็บรักษา     การ
จําหนาย   และการทําลายหรือเพ่ือการอ่ืนใดในราชการ    จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาหรือผูวาราชการจังหวัดกอน   แลวแตกรณี

เม่ือไดรับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูวาราชการจังหวัดตามวรรค
กอนแลว   ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลางดําเนินการใหเปนไปตามขอ  13

หมวด  4
การใชประโยชนหรือจําหนาย

ขอ  20.  ยาเสพติดใหโทษของกลางท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา  ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในราชการหรือจําหนายได   ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางขออนุมัติกระทรวงสาธารณสุข    เพื่อใชประโยชนในราชการหรือจําหนาย
ตามที่เห็นสมควร
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ขอ  21.  ยาเสพติดใหโทษของกลางท่ีอยูในความรับผิดชอบของจังหวัดท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนในราชการได  ใหจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับจังหวัดเสนอกรรมการกลางเพ่ือให
ความเห็นตอกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาอนุมัติตามท่ีเห็นสมควร

หมวด  5
การทําลาย

ขอ  22.  ยาเสพติดใหโทษของกลางท่ีไมสามารถนําไปใชประโยชน   หรือจําหนายไดตามความ
ในหมวด  4    ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลางดําเนินการ
ทําลาย   โดยระบุวิธีทําลายไวอยางชัดแจง

การทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง    ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดําเนินการ
ทําลายตามระเบียบน้ีอยางนอยปละ  1  ครั้ง     หรือตามท่ีคณะกรรมการกลางมอบหมาย

ขอ  23.  ในระดับจังหวัดยาเสพติดใหโทษของกลางท่ีไมสามารถนําไปใชประโยชน    หรือจําหนาย
ได    ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดแตงต้ังคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง     โดยระบุวิธีทําลายได
อยางชัดแจง

การทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง    ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเก็บรักษายาเสพติด
ใหโทษของกลางดําเนินการทําลายตามระเบียบน้ีอยางนอยปละ   1   ครั้ง      หรือตามท่ีคณะกรรมการระดับจังหวัด
มอบหมาย

ขอ  24.  การทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางใหดําเนินการ   ดังน้ี
         (1)  ในสวนกลางใหกองควบคุมวัตถุเสพติดเสนอขออนุมัติทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง

ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง    โดยใหเสนอ
แตงต้ังคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางและระบุวิธีทําลายไวอยางชัดแจง  เม่ือไดรับอนุมัติใหทําลายแลว
ใหคณะทํางานดังกลาวดําเนินการทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางตอไปจนแลวเสร็จ

         (2)  ในระดับจังหวัดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของ
กลาง  เสนอขออนุมัติทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง     ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดเปนผูอนุมัติโดยใหเสนอ
แลวใหคณะทํางานดังกลาวดําเนินการทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางตอไปจนแลวเสร็จ

ขอ  25.  กรณียาเสพติดใหโทษของกลางท่ีจัดเปนยาใหโทษในประเภท  4     หรือในประเภท  5
ท่ีหนวยงานเก็บรักษาอยู     เม่ือประสงคจะทําลายใหดําเนินการดังน้ี  คือ

       (1)  ในสวนกลาง     ใหสวนราชการระดับกรมเจาสังกัดเปนผูรับผิดชอบในการทําลายยา
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เสพติดใหโทษของกลางในประเภท  4   หรือในประเภท  5     โดยแตงต้ังคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของ
กลางไมนอยกวาหาคนเปนคณะทํางาน     ท้ังน้ี     ใหมีผูแทนของคณะกรรมการกลางและผูแทนสํานักงาน  ป.ป.ส.
รวมเปนคณะทํางานดวย   ใหคณะทํางานดังกลาวตรวจสอบชนิดและปริมาณของยาเสพติดใหโทษของกลางบันทึก
ไวเปนหลักฐานแลวดําเนินการทําลายจนแลวเสร็จ

      (2)  ในระดับจังหวัด     ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดเปนผูรับผิดชอบในการทําลายยา
เสพติดใหโทษของกลางในประเภท  4  หรือในประเภท  5     โดยแตงต้ังคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของ
กลางจากหนวยงานท่ีเก่ียวของไมนอยกวาหาคนเปนคณะทํางาน    ท้ังน้ีใหมีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  และ
ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส. รวมเปนคณะทํางาน     ใหคณะทํางานดังกลาวตรวจสอบชนิดและปริมาณของยาเสพติดให
โทษของกลางบันทึกไวเปนหลักฐาน    แลวดําเนินการทําลายจนแลวเสร็จ

หมวด  6
การรายงาน

ขอ  26.  ในการเปดคลังเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางตามขอ  19.  เพื่อดําเนินการตรวจ
รับการเก็บรักษา   การจําหนาย   การทําลายหรือดําเนินการอ่ืน ๆ     ใหคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดใหโทษ
ของกลางรายงานผลการดําเนินการใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหาและยา         หรือผูวาราชการจังหวัดแลว
แตกรณีทราบทุกครั้ง

ในการรายงานอยางนอยตองมีรายการ    ดังตอไปน้ี
(1)  รายงานตรวจรับ     รายการจําหนายยาเสพติดใหโทษของกลาง
(2)  บัญชีรายละเอียดแสดงการตรวจรับยาเสพติดใหโทษของกลางตามแบบ  1  แนบทาย

ระเบียบน้ี
(3)  หลักฐานการรับหรือสงมอบยาเสพติดใหโทษของกลาง
(4)  รายชื่อผูเก็บรักษากุญแจคลังเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง
(5)  รายการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีคณะกรรมการกลาง   หรือคณะกรรมการระดับ

จังหวัด    แลวแตกรณีกําหนด
ขอ  27.  เม่ือมีการทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางตามขอ   24.     หรือขอ  25.    เสร็จแลวให

รายงานผลการดําเนินการ    ดังน้ี
(1)  ในสวนกลางเม่ือคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางดําเนินการทําลายยา

เสพติดใหโทษของกลางเสร็จแลว      ใหคณะทํางานดังกลาวรายงานผลการทําลายตอสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา   แลวใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการทําลายใหกระทรวงสาธารณสุขทราบ
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(2)  ในระดับจังหวัดเม่ือคณะทํางานทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางดําเนินการทําลายยา
เสพติดใหโทษของกลางแลวเสร็จ       ใหคณะทํางานดังกลาวรายงานผลการทําลายตอคณะกรรมการระดับจังหวัด
แลวใหคณะกรรมการระดับจังหวัดรายงานผลการทําลายใหกระทรวงสาธารณสุขทราบ     และแจงใหผลการ
ทําลายดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบดวย

          ประกาศ    ณ   วันท่ี     30     กันยายน     พ.ศ.     2541
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