บทที่ 8
การตรวจสอบยาบาในผูไ ดรบั อนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถ
.....................
บทความผิด
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522 มีบทความผิดเกีย่ วกับเสพยาเสพติดใหโทษ
(ยาบา) ดังนี้
มาตรา 102 ในขณะที่ปฏิบัติหนาที่ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถตอง
(1) แตงกายสะอาดเรียบรอยตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) ไมแสดงกิริยาหรือใชถอยคําเปนการเสียดสี ดูหมิ่น กาวราว รังแก รบกวน หรือหยาบ
หยามผูหนึ่งผูใด หรือแสดงกิริยาวาจาหรือสงเสียงดวยประการหนึ่งประการใดในลักษณะไมสมควร
หรือไมสุภาพ
(3) ไมเสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น
(3ทวิ)ไมเสพยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
(3 ตรี)ไมเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท
(4) ตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยในการขนสงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา102 ทวิ ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใด
ในขณะปฏิบัติหนาที่นั้นมีสารอยูในรางกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น หรือยาเสพ
ติดใหโทษ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ใหผูตรวจการหรือพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ มีอํานาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบวาผูนั้นมีสารนั้น ๆ อยูในรางกาย
หรือไม
เจาพนักงานผูมีอํานาจ วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 127 ทวิ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝนมาตรา 102 (3) ตอง
ระวางโทษปรับไมเกิ น หาพันบาท แตถาผูนั้น เปน ผูไ ดรับใบอนุญาตเปนผู ขับรถต องระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝนมาตรา 102 (3 ทวิ) หรือ (3 ตรี)
ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในกฎหมายวายาเสพติดใหโทษหรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท แลวแตกรณี แตถาผูนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถ ตองระวางโทษสูงกวา
ที่ กําหนดไวในกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทแลวแตกรณี อีกหนึ่งในสาม
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มาตรา 127 ตรี ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของผูตรวจการ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามมาตรา 102 ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท
มาตรา 127 จัตวา ในกรณีที่ผูขับรถขับรถที่ใชในการขนสงซึ่งกอใหเกิดอันตรายหรือความ
เสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอื่น ถาปรากฏวาในขณะขับรถ ผูขับรถนั้นกระทําการฝาฝน
มาตรา 102 (3) (3 ทวิ) หรือ (3 ตรี) ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรา 40 ทวิ วรรคสอง เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นและไดใชความระมัดระวัง
ตามสมควรแลวที่จะปองกันมิใหผูขับรถกระทําการดังกลาว
ความหมายการตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจากการเสพยาเสพติดใหโทษ
กรมการขนสงทางบก ไดออกประกาศ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจหรือ
ทดสอบสารอันเกิดจากการเสพยาเสพติดใหโทษ (ยาบา) และกําหนดเจาพนักงานผูมีอํานาจตรวจหรือ
ทดสอบหรือสั่งใหผูไดรับอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถในขณะปฏิบัติหนาที่รับการตรวจหรือ
ทดสอบวามีสารนั้นอยูในรางกายหรือไม ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2541 กําหนดความหมายไวดังนี้
“การตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจากการเสพยาเสพติดใหโทษ” หมายความวา การตรวจหรือ
ทดสอบหาระดับปริมาณของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน (ยาบา) ตามกฎหมายวาดวยยาเสพ
ติดใหโทษในปสสาวะ
หลักเกณฑและวิธีการตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจากการเสพยาเสพติดใหโทษ (ยาบา)
วิธีการตรวจหรือทดสอบหาระดับหรือปริมาณยาเสพติดใหโทษ ใหถอื ปฏิบัติดังตอไปนี้
1) เครื่องมือที่ใชในการตรวจหรือทดสอบใหใช”ชุดน้ํายาตรวจยาบาในปสสาวะ
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข” หรือเครื่องมือตรวจสอบโดยวิธี
Immunoassay ซึ่งเปนวิธีที่ยอมรับโดยสากล
2) อุปกรณทใี่ ชสําหรับเก็บปสสาวะใหใชขวดแกว หรือขวดพลาสติกปากกวาง
พรอมฝาปดขนาดบรรจุประมาณ 60 มิลลิลิตร โดยขวดที่นํามาใชตองสะอาดและแหง และใหมี
ฉลากและกระดาษกาวเพื่อใชสําหรับปดผนึกขวดตัวอยางปสสาวะดวย
3) วิธีเก็บปสสาวะใหถือปฏิบัติ ดังนี้
(ก) จัดใหมีผคู วบคุมการถายปสสาวะของผูรับการตรวจทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อ
ปองกันมิใหมกี ารกระทําใดๆ ที่ทําใหปสสาวะนัน้ เกิดการเจือจาง หรือสับเปลี่ยนตัวอยาง
(ข) ใหบันทึกหมายเลขประจําขวด และชือ่ -นามสกุลของผูรับการ
ตรวจสอบฉลากปดขวดเก็บปสสาวะ
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(ค) ใหขวดแกผูรับการตรวจ นําไปถายปสสาวะจํานวนปริมาณ 30
มิลลิลิตรหรือครึ่งขวด
4) ในกรณีที่ใชชุดน้ํายาตรวจยาบาในปสสาวะของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข เปนเครื่องมือที่ใชในการตรวจหรือทดสอบ และจัดใหมีเครื่องมือที่ใชในการ
ตรวจหรือทดสอบ ดังนี้
(ก) น้ํายาตรวจสอบเปนน้ํายาเคมีบรรจุขวดแกวประมาณ 30 มิลิลิตร
จํานวน 2 ขวด
(ข) แถบเทียบสี จํานวน 1 แผน
(ค) แผนผลบวก จํานวน 1 หลอด
(ง) หลอดเทียบผลบวก จํานวน 1 หลอด
(จ) หลอดเทียบผลลบ จํานวน 1 หลอด
(ฉ) หลอดตรวจปสสาวะเปนหลอดแกวมีขีดระดับขางหลอด บรรจุผงเคมีสี
ขาวผนึกดวยพาราฟลม จํานวน 50 หลอด
(ช) หลอดพลาสติกสีขาว (หมายเลข 1) สําหรับดูดตัวอยางปสสาวะ
จํานวน 50 หลอด
(ซ) หลอดพลาสติกสีขาว (หมายเลข 2) สําหนับดูดน้ํายาทดสอบ จํานวน5
หลอด
(ฌ) ถุงมือจํานวน 5 คู
(ญ) ขวดพลาสติกขนาด 60 มิลลิลิตร สําหรับเก็บตัวอยางปสสาวะ จํานวน
50 ใบ แถบกาวพลาสติก ขนาด 1x4 นิ้ว สําหรับผนึกฝาขวด จํานวน 1 มวน ฉลากสําหรับปด
ขวดบรรจุตวั อยางปสสาวะ จํานวน 50 แผน และกระดาษเช็ดมือ จํานวน 1 หอ
5) วิธีใชชุดน้าํ ยาตรวจสอบ
(ก) เตรียมหลอดเทียบผลบวกและหลอดเทียบผลลบ
(ข) หยิบแผนผลบวกใสในหลอดเทียบผลบวก
(ค) ใชหลอดดูดตัวอยางปสสาวะที่ตองการตรวจใสในหลอดเทียบผลบวก
และหลอดเทียบผลลบจนถึงขีดระดับที่ 1
(ง) เขยาหลอดไปมาประมาณ 20 ครั้ง
(จ) ใชหลอดดูด (หมายเลข 2) ดูดน้ํายาตรวจสอบใสลงในหลอดทั้งสอง
จนถึงขีดระดับ 2 เขยาประมาณ 20 ครั้ง
(ฉ) ตั้งทิ้งไวประมาณ 1-2 นาที เพื่อใหแยกชั้น
(ช) อานผล (เทียบกับแถบเทียบสี)
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6) การเทียบผลบวกและผลลบ
(ก) หลอดเทียบผลบวก น้ํายาชั้นลางตองเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีมวงแดง
(ข) หลอดเทียบผลลบ น้ํายาชั้นลางตองไมเปลี่ยนเปนสีมว งแดง (อาจเปนสี
เขียว เหลือง ฟา หรือเทา)
7) วิธีการตรวจ
(ก) ใชหลอดดูด (หมายเลข 1) ดูดตัวอยางปสสาวะใสในหลอดตรวจจนถึง
ขีดระดับ 1 เขยาประมาณ 20 ครั้ง
(ข) ใชหลอดดูด (หมายเลข 2) ดูดน้ํายาทดสอบเติมลงในหลอดตรวจจนถึง
ขีดระดับที่ 2 เขยาประมาณ 20 ครั้ง
(ค) ตั้งทิ้งไวประมาณ 1-2 นาที
8) การอานผล
(ก) ผลบวก น้ํายาชั้นลางจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีมวงหรือสีมวงแดง
(เทียบกับหลอดเทียบผลบวก)
(ข) ผลลบ น้ํายาชั้นลางไมเปลี่ยนเปนสีมว งหรือสีมวงแดง (เทียบกับหลอด
เทียบผลลบ)
การอานผลตามวรรคหนึ่งอาจมีสารบางชนิดที่รบกวนการตรวจสอบได ดังนี้
(ก) สารในกลุม ยาแกหวัด เชน ชูโดอีเฟดรีน คลอรเฟนิรามีน เฟนิลโปรปา
โนลามีน เฟนิลเอฟรีน
(ข) ยาแกไอ โคเดอีน ในปริมาณสูงๆ
(ค) ยารักษาโรคไต จะทําใหปสสาวะที่ถขู ับออกจากรางกายมีสีน้ําเงิน ซึ่ง
รบกวนอานผลการเปลี่ยนแปลงของน้ํายา
ในกรณีที่ปสสาวะใหผลบวก ตองสงปสสาวะสวนที่เหลือใหสถานตรวจ
พิสูจนยนื ยันผลอีกครั้ง โดยใหสงในสภาพแชเย็น เพื่อมิใหตวั อยางเสื่อมสลาย
9) เกณฑการตัดสิน
เมื่ออานผลแลวปรากฏวา ใหผลบวกโดยมีปริมาณแอนเฟตามีนหรือเมทแอม
เฟตามีนในปสสาวะตั้งแต 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไป ใหถือวาผูรบั การตรวจอาจเสพสารแอมเตา
มีนหรือเมทแอมเฟตามีน (ยาบา)
10) กรณีที่ตรวจหรือทดสอบโดยใชเครื่องมือตรวจสอบโดยใชวิธี Immunoassay
ใหถือปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือวิธีการตรวจสอบของเครื่องมือแตละชนิด และถาปรากฏวาผลการ
ตรวจพบวา มีสารแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน (ยาบา) ในปสสาวะตั้งแต 1 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตรขึ้นไป ใหถือวา ผูร ับการตรวจอาจเสพสารแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน (ยาบา)
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เมื่อไดผลการตรวจตาม 7) 8) 9) หรือ 10) ใหเจาพนักงานผูทําการตรวจหรือ
ทดสอบบรรจุปสสาวะของผูรับการตรวจนัน้ ลงในอุปกรณที่ใชสําหรับเก็บปสสาวะตามที่กําหนดไว
ใน 2) และปดใหสนิท พรอมทั้งผนึกทับปากขวดดวยแถบกาว โดยมีลายชื่อของผูทําการตรวจรับ
จัดสงตัวอยางปสสาวะ (ในสภาพแชเย็น) ไปยังสถานตรวจพิสูจนของสวนราชการที่มีอํานาจ
เจาพนักงานผูม ีอํานาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งใหตรวจหรือทดสอบ
กรมการขนสงทางบก ไดออกประกาศ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารตรวจหรือทดสอบ
สารอันเกิดจากการเสพยาเสพติดใหโทษ (ยาบา) และกําหนดเจาพนักงานผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบ
หรือสั่งใหผูไดรับอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถในขณะปฏิบัตหิ นาที่รับการตรวจหรือทดสอบ
วามีสารนั้นอยูในรางกายหรือไม ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2541 กําหนดเจาพนักงานที่มีอํานาจไดแก
ผูตรวจการ พนักงานฝายปกครอง และตํารวจ ดังนี้ เปนเจาพนักงานผูมีอํานาจตรวจ หรือทดสอบ
หรือสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถรับการตรวจหรือทดสอบวามีสารอันเกิด
จากการเสพยาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม
(1) ผูตรวจการในสวนตรวจการขนสง สํานักจัดระเบียบการขนสงทางบก กรมการ
ขนสงทางบก มีอํานาจทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
(2) ผูต รวจการในสํานักงานขนสงจังหวัด และสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา มีอาํ นาจ
เฉพาะในเขตทองที่ความรับผิดชอบ
(3) ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาล หรือรองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจนคร
บาลหรือผูที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรี หรือเทียบเทารอยตํารวจขึ้นไปซึ่งเปนผูปฏิบัติราชการแทนใน
ตําแหนงนั้นๆ มีอํานาจเฉพาะในเขตทองทีค่ วามรับผิดชอบ
(4) พนักงานสอบสวนกองบังคับการตํารวจจราจรซึ่งมีตําแหนงตั้งแตรองสารวัตร
ขึ้นไป หรือผูที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทารอยตํารวจขึ้นไป ซึ่งเปนผูปฏิบัติราชการแทน
ในตําแหนงนัน้ ๆ มีอํานาจเฉพาะในเขตทองที่ความรับผิดชอบ
(5) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดหรือผูปฏิบัติราชการแทนซึ่งเปนหัวหนาพนักงาน
สอบสวนตํารวจภูธรจังหวัดนั้น มีอํานาจเฉพาะในเขตทองที่ความรับผิดชอบ
(6) ผูกํากับสถานีตํารวจภูธรอําเภอ หรือรองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธร
อําเภอ หรือผูท ี่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทารอยตํารวจตรีขึ้นไปซึ่งเปนผูปฏิบัติราชการแทน
ในตําแหนงนัน้ ๆมีอํานาจเฉพาะในเขตทองที่ความรับผิดชอบ
(7) รองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอหรือสารวัตรสถานีตํารวจภูธร
กิ่งอําเภอ หรือผูที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทารอยตํารวจขึน้ ไปซึ่งเปนผูป ฏิบัติราชการแทน
ในตําแหนงนัน้ ๆ มีอํานาจเฉพาะในเขตทองที่ความรับผิดชอบ
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(8) รองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธรตําบล หรือสารวัตรหัวหนาสถานี
ตํารวจภูธรตําบล หรือผูที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทารอยตํารวจตรีขึ้นไปซึ่งเปนผูปฏิบัติ
ราชการแทนในตําแหนงนั้นๆ มีอํานาจเฉพาะในเขตทองที่ความรับผิดชอบ
(9) พนักงานสอบสวนกองตํารวจทางหลวงซึ่งมีตําแหนงตั้งแตรองสารวัตรขึ้นไป
หรือผูที่มียศตัง้ แตรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทารอยตํารวจตรีขึ้นไปซึ่งเปนผูปฏิบัติราชการแทนใน
ตําแหนงนั้นๆ มีอํานาจเฉพาะในเขตทองทีค่ วามรับผิดชอบ
(10) เจาพนักงานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
มีอํานาจเฉพาะในเขตทองทีค่ วามรับผิดชอบ
สถานตรวจพิสูจนของราชการที่สามารถตรวจยืนผลและความถูกตองของการตรวจมีดังนี้
(1) หนวยงานในสังกัดกรมตํารวจ
(ก) สถาบันนิติเวชวิทยา
(ข) กองพิสูจนหลักฐาน
(ค) สํานักงานวิทยาการเขต
(ง) วิทยาการจังหวัด
(2) หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(ก) โรงพยาบาลศูนยของรัฐ
(ข) โรงพยาบาลจังหวัด
(ค) โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย เชน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาล
ธัญญารักษ
(ง) หนวยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตรการแพทย เชน กองวัตถุเสพติด
และศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
(3) สํานักงาน ป.ป.ส.
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