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บทนา
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญประการหนึ่งของประเทศ ซึ่งบ่อนทาลายทรัพยากรและ
ความมั่นคงของประเทศชาติและสังคมเป็นอย่างมาก ได้มีการดาเนินงานในทุกวิถีทางที่จะป้องกันและ
ปราบปรามมิให้มีการเสพ การซื้อขาย และการผลิตยาเสพติด แต่เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา
ใหม่ที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนในการดาเนินการ จึงจาเป็นต้องวางแผนสาหรับดาเนินงานในแต่
ละด้านอย่างรอบคอบ และไม่ได้มีแต่ประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้น ประเทศอื่นๆก็ได้มีความพยายามที่
จะยับยั้งการเสพ การซื้อขาย และการผลิตยาเสพติดอยู่ตลอดเวลา
ในปัจจุ บันสถานการณ์ยาเสพติดมีแนวโน้มที่จะระบาดสู งขึ้นทั้งๆที่รัฐ บาลมีนโยบายต่อสู้
เอาชนะกับ ยาเสพติดอย่ างชัดเจน และหน่ว ยงานของรัฐ ทุกภาคส่ ว นได้ร่ว มกั นบูรณาการในการ
ป้องกันปราบปรามยาเสพติดเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แต่ว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติด
นั้นมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น เนื่องจากการป้องกันปราบปรามในปัจจุบันจะมุ่งเน้นถึงผู้ผลิตยาเสพติดและผู้
จาหน่ายรายใหญ่ แต่การป้องกันปราบปรามผู้ค้ารายย่อยซึ่งเป็นความผิด สาเร็จแล้ว ยังไม่มีมาตรการ
นโยบายและดาเนินการอย่างชัดเจน จึงเป็นเหตุให้มีผู้จาหน่ายรายย่อยยังมีอยู่ และยังมีอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน การระบาดของยาเสพติดมากขึ้นเป็นลาดับ โดยเฉพาะการลาเลียงยามาจาก
แหล่งผลิตเพื่อจาหน่ายมีจานวนมากขึ้น และจานวนยาเสพติดที่ เจ้าหน้าที่จับได้มีจานวนมาก แม้ว่า
รั ฐ บาลมี น โยบายเร่ ง รั ดปราบปรามการลั ก ลอบนายาเสพติด เข้า มาในประเทศ พร้อมทั้งกวดขั น
ปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดภายในประเทศอย่างจริงจังและเด็ดขาด
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ซึ่งยาเสพติดได้เข้ามาแพร่หลายในสังคมเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีน มอร์ฟีน และ
อื่นๆ อีกกว่า 100 ชนิด ซึ่งนอกจากผู้ใหญ่จะติดยาเสพติดแล้ว ก็ยังมีเยาวชน ติดยาเสพติดเหล่านี้อีก
ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง เพราะนอกจากผู้เสพยา
เสพติดทั้งหลายนี้ จะสามารถประกอบอาชีพทาการงานต่างๆไม่ได้แล้ว ยัง ก่ออาชญากรรม ทาให้เกิด
ปัญหาต่อสังคม กระทบกระเทือนต่อประชาชนผู้ไม่ได้เสพยาเสพติดอีกด้วยจากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็น
เหตุให้เกิดความคิดว่าควรจะต้องดาเนินคดีต่อผู้ผลิต ผู้จาหน่ายรายใหญ่ รายย่อย ผู้เสพ และตลอดจน
ผู้สมคบกันผลิ ตยาเสพติด หากสามารถดาเนินการต่อผู้ จาหน่า ยทั้งรายใหญ่ รายย่อย ผู้เสพ และ
ตลอดจนผู้ ส มคบกั น ผลิ ต ยาเสพติ ด ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งแล้ ว จะช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติดได้อีกทาง และเชื่อว่าเป็นการช่วยเหลือที่ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาถึงมาตรการสมคบกันกระทาความผิดเกี่ยวกั บ ยาเสพติด
มาตรการแก่ผู้กระทาการสมคบกันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมาตรการอานาจจับกุมหรือ
แจ้งข้อหาของตารวจแก่ผู้สมคบกันกระทาความผิดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 อานาจจับกุมหรือแจ้งข้อหาของตารวจ
แก่ผู้สมคบกันกระทาความผิด ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับขออนุมัติเลขาธิการคณะกรรมการในการรวบรวมพยานหลักฐานในข้อหาสมคบ
กันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2531
มาตรา 3 วรรคสี่ ได้กาหนดถึงการกระทาที่เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดว่า “ความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด” หมายความว่า การผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยา
เสพติด และให้ ห มายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน ช่ว ยเหลื อ หรือพยายามกระทาความผิ ด
ดังกล่าวด้วย ดังนั้น หากมีการกระทาอื่นใดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ต่างไปจากกฎหมายกาหนดไว้ดังกล่าว
ก็จะไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ แม้ว่าจะเป็นการกระทาเกี่ยวกับยาเสพติดก็ตามเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงลักษณะของการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างชัดเจน จึงอาจอธิบายถึงลักษณะ
ของข้อหา องค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและพยานหลักฐานที่สาคัญในการดาเนินคดีกับ
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยแยกตามข้อหา
การนายาเสพติดเข้ามาหรือส่งยาเสพติดออกนอกราชอาณาจักรจะต้องดูพยานหลักฐานว่ามี
พยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่า ได้นาเข้า หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือไม่ ลาพังไม่ปรากฏ
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พยานแวดล้อมอื่น คงได้ความแต่เพียงว่ าจาเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม และชั้นสอบสวนว่านา
เมทแอมเฟตามีนเข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังตามข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ 1
มีข้อพิจารณาในกรณีผู้ต้องหาซุกซ่อนยาเสพติดในร่างกาย เช่น การกลืนลงท้อง หลังจาก
ตรวจสอบจนมีเหตุอันควรเชื่อว่ามียาเสพติดซุ กซ่อนในร่างกายจริง ควรให้แพทย์ตรวจและทาการ
เอ็กซ์เรย์ให้แน่ชัดอีกครั้ง และไม่ควรบังคับให้ผู้ต้องหาถ่ายยาเสพติดออกให้หมดทันทีทันใด เพราะ
อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของผู้ต้องหาได้ ถ้ายาเสพติดเหล่านั้นรั่วหรือแตกในท้อง โดยปกติแล้ว
แพทย์ จ ะไม่ใ ช้ ย าถ่ า ยหรื อ ยาระบายเพื่อ เร่ง ให้ ออก แต่ จ ะให้ ผู้ ต้อ งหาถ่ า ยออกเอง ซึ่ง จะต้อ งใช้
เวลานานอาจจะเป็น 1-2 วันก็ได้ เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาอยู่รอจนกว่าผู้ต้องหาจะถ่ายยา
เสพติดออกมาจนหมดแล้ ว ตรวจนับชั่งเป็นของกลางต่อไป ซึ่งในเรื่องนี้อานาจในการควบคุมตั ว
ผู้ต้องหาภายใน 48 ชั่ว โมงนั บจากเวลาที่ผู้ ต้องหาถูกนาตัว มาส่งที่ทาการของพนักงานสอบสวน 2
ดังนั้น ตราบใดที่ผู้ต้องหายังถ่ายของกลางออกไม่หมดและยังไม่มีการทาบันทึกและควบคุมตัวส่งที่ทา
การพนักงานสอบสวน ระยะเวลา 48 ชั่วโมง จึงยังไม่เริ่มนับ แต่ อย่ างไรก็ ตามเจ้า พนั ก งาน ป.ป.ส.
อาจใช้อานาจในการควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมในคดียาเสพติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 15 ที่กาหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการ
แต่อย่างไรก็ตามเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. อาจใช้อานาจในการควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมในคดียาเสพ
ติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 15 ที่กาหนดว่า เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติการตามมาตรา 14 ให้ถือว่า กรรมการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้มีอานาจตามมาตรา 14 (3) คือ จับกุมบุคคลใดๆที่กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมี
อานาจหน้ าที่เช่น เดียวกับ พนั กงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ทั่ว
ราชอาณาจักร และให้มีอานาจควบคุมผู้ถูกจับกุมตามมาตรา 14 (3) ไว้เพื่อทาการสอบสวนได้เป็น
เวลาไม่เกิน 3 วัน เมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อนนั้น ตามที่จะเห็นสมควรให้ส่งตัวผู้ถูกจับไปยัง
พนักงานสอบสวน ตามพระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ โดยไม่ให้
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสาม “ในกรณีผู้ถูกจับไม่ได้รับ
การปล่อยตัวชั่วคราว และมีเหตุจาเป็นเพื่อการสอบสวน หรือการฟ้องคดี ให้นาตัวผู้ถูกจับไปศาล
ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนาตัวไปถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 83
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ โดยให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการยื่นคาร้องขอต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหาไว้...”
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ถือว่าการควบคุมผู้ถูกจับดังกล่าวเป็นการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
อานาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ดังกล่าวเป็นอานาจนอกเหนือจากอานาจของพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นอานาจตามกฎหมายที่กาหนดให้เพื่อประโยชน์ใน
การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (1) การสอบสวนหมายความถึง
การรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่ง
พนักงานสอบสวนได้ทาไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพ่อที่จะทราบข้อเท็จจริ งหรือพิสูจน์ความผิด
และเพื่อจะเอาตัวผู้กระทาผิดมาฟ้องลงโทษ ฉะนั้น หากผู้ต้องหายังถ่ายเอายาเสพติดออกไม่หมด เจ้า
พนักงาน ป.ป.ส.อาจใช้อานาจดังกล่าวในการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
สอบสวนในการรวบรวมพยานหลั กฐาน แต่ในบันทึกจับกุมควรให้ ปรากฏแจ้งว่าได้ใช้อานาจเจ้า
พนักงาน ป.ป.ส.ตามมาตรา 15 ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เป็นเวลานานเท่าใด เริ่มตั้งแต่เมื่อใดและสิ้นสุด
เมื่อใด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันเจ้าพนักงานมิให้ถูกฟ้องในเรื่องการควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมโดยมิชอบ
การกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและการจาหน่ายนั้นมักเป็น
การกระทาที่มีการแบ่งหน้าที่และสั่งงานกันตามลาดับชั้น และมีผู้กระทาความผิดเป็นจานวนมากใน
ลักษณะที่เป็นองค์กรอาชญากรรม ซึ่งบุคคลที่เป็นผู้บงการและรับผลประโยชน์ในท้ายที่สุด ประกอบ
กับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นเป็นการกระทาผิดที่ไม่ผู้เสียหายโดยผู้เสพก็มีความต้องการในการ
เสพจึงมักไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการ คดียาเสพติดจึงเป็นคดีที่ยากต่อการปราบปรามจับกุม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กระทาความผิดที่เป็นนายทุนหรือผู้บงการนอกเหนือจากความพยายามในหลายๆ
ด้านแล้วหน่วยงานต่างๆก็มีความพยายามที่จะหามาตรการตามกฎหมายที่จะนามาใช้เพื่อให้สามารถ
หยุดยั้งการกระทาความผิดตั้งแต่ต้นทาง หรือการนาผู้กระทาผิดที่เป็นนายทุนหรือหัวหน้าองค์กรมา
ลงโทษให้ได้เพื่อตัดเครือข่ายอาชญากรรม มาตรการทางกฎหมายที่สาคัญ ได้แก่ การนาหลั กความผิด
สมคบมาใช้กับการกระทาเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างความรับผิดทางอาญา
บุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาเมื่อการกระทาของบุคคลนั้นครบองค์ประกอบภายนอก หรือได้กระทา
ครบขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและครบองค์ประกอบภายใน ซึ่งเป็นภาวะจิตใจภายใน
ของจาเลย อันได้แก่เจตนาหรือประมาท รวมทั้งเจตนาพิเศษในบางกรณีที่กฎหมายกาหนดไว้และ
กระทาความผิดดังกล่าวไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดซึ่งเมื่อจาเลยได้กระทาครบองค์ประกอบดังที่
กฎหมายบัญญัติไว้โดยมีเจตนาที่จะกระทาความผิดเช่นนั้นแล้ว แม้การกระทาจะไม่บรรลุผลสมดัง
เจตนาของจาเลยแล้ว จาเลยก็ยังคงมีความผิดฐานพยายามกระทาความผิดผู้สมคบโดยการตกลงกัน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เมื่อพิจารณาตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได้ให้อานาจตารวจในการจับกุมผู้ที่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคน
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ขึ้นไป เพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่มีข้อยกเว้น ตามมาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่า การจับกุม
หรื อการแจ้งข้อหาแก่ผู้ กระทาความความตามมาตรา 6 หรือตามมาตรา 8 ต้องได้รับอนุมัติจาก
เลขาธิการก่อน เมื่อดาเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้วให้รายงานให้เลขาธิการทราบทันทีการให้อานาจ
ในการเข้าจับ กุมตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด ของตารวจ ไม่สามารถดาเนินการจับกุมผู้ที่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้น
ไป เพื่อกระทาความปิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ทั นที ถึงแม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ตามมาตรา 78พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจจะจับผู้ใดได้โดยไม่มีหมายจับหรือคาสั่งของศาลนั้น
ไม่ได้ เว้นแต่
(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทาความผิดซึ่งหน้าดังบัญญัติไว้ในมาตรา 80
(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้ นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่
บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น โดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทา
ความผิด
(3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามาตรา 66 (2)แต่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจ
ขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้
(4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา117 มาตรา
80 ที่เรียกว่า ความผิดซึ่งหน้านั้น ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกาลังกระทาหรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มี
ความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทาความผิดมาแล้วสดๆ
อย่างไรก็ดี ความผิดอาญาดั่งระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายฉบับนี้ ให้ถือความผิดนั้น
เป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดังนี้
(1) เมื่อบุคคลถูกไล่จับดั่งผู้กระทา โดยมีเสียงร้องเอะอะ
(2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทาผิดในถิ่นแถว
ใกล้เคียง กับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทาผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่าง
อื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้กระทาความผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นเป็นประจักษ์ที่เสื้อผ้า หรือเนื้อตัว
ของผู้นั้น
หลักทั่วไปของกฎหมายได้ให้อานาจจับกุมผู้กระทาความผิดของตารวจไว้ แต่มีข้อยกเว้นการ
จับกุมผู้ที่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการใน
การปราบปรามผู้ ก ระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด พ.ศ.2534 เนื่ อ งจาก มาตรา 14 แห่ ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ซึ่งเป็น
กฎหมายพิเศษและเป็ น กฎหมายเฉพาะ ได้มีข้อบังคับไว้ว่า การจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้ กระทา
ความผิดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8 ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการก่อน และเมื่อดาเนินการตามที่
ได้รับอนุมัติแล้ว ให้รายงานให้เลขาธิการทราบทันที
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ข้อ 1 การขออนุมัติจับกุมผู้กระทาความผิดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8 ให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจเป็นหัวหน้าในการสืบสวน ซึ่งมียศตั้งแต่นายร้อยตารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตารวจตรี
หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไป หรือหัวหน้าพนักงานสอบสวนยื่นคาขออนุมัติจับกุม
ต่อเลขาธิการ
คาขอตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุชื่อผู้กระทาผิดซึ่งประสงค์จะขอจับกุม รวมทั้งระบุข้อหาให้ชัด
แจ้ง และให้ยื่นคาขอพร้อมกับเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) บันทึกแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งความผิดและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติการณ์และสถานภาพส่วนบุคคลของผู้กระทาความผิดที่
ขออนุมัติจับกุมนั้น เช่น ประวัติบุคคลหรือประวัติอาชญากร
(3) พยานหลักฐานอื่นที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้นั้นได้กระทาความผิดในข้อหาที่ขออนุมัติจับกุม
ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8 เป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกจับกุมใน
ความผิดอื่น ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนดาเนินคดีในความผิดอื่นนั้นรายงาน
หัวหน้าพนักงานสอบสวนและให้หัว หน้าพนักงานสอบสวนยื่นคาขออนุมัติแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการ
กระทาความผิดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8 ต่อเลขาธิการโดยเร็ว
ให้นาความในวรรคสองของข้อ 1 มาใช้บังคับแก่การยื่ นคาขออนุมัติแจ้ข้อหาตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
ข้อ 3 ในการพิจารณาคาขอ เลขาธิการอาจเรียกให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจผู้ทาการ
สืบสวน พนักงานสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคาหรือส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้ดาเนินการไปออกหมายจับพร้อมแนบหนังสือการอนุมัติจับผู้สมคบกันกระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อศาล เพื่อ
ดาเนินการจับกุมผู้สมคบกันกระทาความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติดพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้ กระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ ยาเสพติด พ.ศ.2534 จึ งจะสามารถดาเนิ นการเข้ าจั บกุ ม
ผู้กระทาผู้ที่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้แล้ว
ให้รีบรายงานผลการจับกุมแก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทันทีทาให้
เกิดช่องว่างทางกฎหมายในเรื่องระยะเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติ การขออนุมัติหนังสือจากเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ต้องใช้ระยะเวลา ถ้ าระยะทางของสถานีตารวจอยู่
ไกลจากสานักงานเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ยิ่งใช้ระยะเวลานาน
หมายความว่ายิ่งไกลยิ่งใช้เวลาในการขออนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดนาน กว่าจะได้หนังสือการอนุมัติจับกุม เมื่อได้หนังสือแล้วต้อ งไปขอออกหมายจับพร้อม
แนบหนังสือการอนุมัติจับผู้สมคบกันกระทาความเกี่ยวกับยาเสพติดของเลขาธิการคณะกรรมการ
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ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อศาลอีกที เมื่อได้หมายจับจากศาลแล้วจึงสามารถจับกุมผู้สมคบ
กั น กระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ได้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารขออนุ มั ติ ก ารจั บ กุ ม จากเล ขาธิ ก าร
คณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามยาเสพติด ตามมาตรา 14 วรรคสองแห่ งพระราชบัญญั ติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ก่อนนั้น ก่อให้เกิดผลเสีย
ในเรื่องระยะเวลา ขั้นตอนในการขออนุมัตินั้น ต้องให้ตารวจผู้เป็นหัวหน้าในการสืบสวน ซึ่งมียศตั้งแต่
นายร้อยตารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตารวจตรีหรือหัวหน้าพนักงานสอบสวน ยื่นคาขออนุมัติ
จับกุมต่อเลขาธิการเท่านั้นเป็นผู้ทาหนังสือขออนุมัติการจับกุมจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเมื่อตารวจผู้เป็นหัวหน้าในการสืบสวน ซึ่งมียศตั้งแต่นายร้อยตารวจตรี
หรือเทียบเท่านายร้อยตารวจตรีหรือหัวหน้าพนักงานสอบสวน ยื่นคาขออนุมัติจับกุมต่อเลขาธิการได้
ท าหนั ง สื อ การขออนุ มั ติ จั บ กุ ม ผู้ ส มคบกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ไปยั ง เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วต้องรอผลการอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้ อ งกัน และปราบปรามยาเสพติ ดว่ า อนุมั ติ ตามคาที่ ร้อ งขอหรื อไม่ ซึ่ ง การอนุมั ติ จากเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้นเป็นดุลพินิจจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดว่าจะอนุมัติให้หรือไม่อนุมัติ ตารวจต้องระบุชื่อผู้กระทาความผิดซึ่งประสงค์
จะขอจับกุม รวมทั้งระบุข้อหาให้ชัดแจ้งและให้ยื่น คาขอพร้อมกับเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บันทึกแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งความผิดและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติการณ์และสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ก ระทาความผิดที่
ขออนุมัติจับกุมนั้น เช่น ประวัติบุคคลหรือประวัติอาชญากร
(3) พยานหลักฐานอื่นที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้นั้นได้กระทาความผิดในข้อหาที่ขออนุมัติจับกุมให้
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้วินิจฉัยว่าเข้ากระทาผิดจริงหรือไม่
ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร
ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการปราบปรามยาเสพติ ด ก าลั ง มุ่ ง เน้ น ไปถึ ง การจั บ กุ ม
ปราบปรามและการดาเนินคดีแหล่งผลิตยาเสพติดโดยไม่ต้องรอให้มีการผลิตยาเสพติดสาเร็จก่อนแล้ว
จึงเข้าทาการตรวจค้นจับกุมโดยการนามาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตาการในการปราบปราม
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาใช้บังคับ ในปัจจุบันกลุ่มนักค้ายาเสพติดต้องการที่
จะลดต้นทุนในการผลิตและลดความเสี่ยงที่จะถูกจับดาเนินคดีโดยลดขั้นตอนในการผลิตยาเสพติดลง
ทาให้สามารถผลิตยาเสพติดได้เร็วกว่าเดิมอันมีผลทาให้มีการลดอัตราการเสี่ยงถู กจับกุมดาเนินคดี
ด้วยอีกทั้งเมื่อผลิ ตยาเสพติดสาเร็จแล้วก็จะถูกลั กลอบไปสู่การค้าในตลาดโลกในช่วงระยะเวลาที่
รวดเร็วมากทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจผู้สืบสวนติดตามไม่ทันด้วยเหตุดังกล่าวถ้าข้อเท็จจริงได้เป็นยุติ
ตารวจจับผู้สมคบหันตกลงกันกระทาความผิดฐานกระทาความผิดเกี่ยวกั บยาเสพติดตามมาตรา 8
วรรคหนึ่ง ได้แล้วแต่กรณีตารวจก็ไม่มีอานาจจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองได้ทันทีเนื่องจากต้องดาเนินการ
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ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ.2534 ก่อน กล่าวคือตารวจผู้ทาการจับต้องได้รับอนุมัติการจั บจากเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ทาการจับกุมตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534ก่อนเฉพาะบทบัญญัติมาตรา 14 แห่งแห่ง
พระราชบั ญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 นี้ มี
เจตนารมณ์ เ พื่ อ ให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ เ สรี ภ าพของผู้ ถู ก กล่ า วหา ตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนขาวไทยมาตรา 26 การใช้อานาจโดย
องค์กรของรัฐ ธรรมนูญนี้ และเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อานาจโดยมิช อบโดยให้ อานาจ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นฝ่ายบริหารตรวจสอบการใช้อานาจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐในการดาเนินคดีสมคบกันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบั ญญัติม าตรการในการปราบปรามผู้ กระทาความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 แม้
เจ้าหน้าที่ตารวจจะมีอานาจจับกุมผู้สมคบกันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 8 วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
อีกทั้งเมื่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีคาสั่งอนุมัติให้ทาการจับกุมผู้
สมคบกันกระทาความผิดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ตารวจผู้ขออนุมัติต้องรีบดาเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว
รายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทราบทันที กล่าวคือ เจ้าหน้าที่
ตารวจที่ขออนุมัติต้องรีบดาเนินการยื่นคาร้องขอออกหมายจับต่อศาลที่มีเขตอานาจศาลเหนือคดีนั้น
เพื่อออกหมายจับผู้กระทาความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ต่อไป
4.2 ปัญหาการให้อานาจตารวจในการแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบ
การสมคบ คือ การแสดงออกซึ่งความตกลงจะกระทาผิ ดร่ว มกัน ไม่เพียงแต่คุย
ชักชวนกันเท่านั้น แต่จะต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงการตกลง เพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดนั้น
ประกอบ โดยไม่ต้องคานึงว่าได้กระทาความผิดตามที่ได้สมคบกันหรือไม่ การสมคบจึงเทียบเคียงกับ
ฎี ก าในเรื่ อ งซ่ อ งโจร กล่ า วคื อ ต้ อ งมี พ ยานยื น ยั น ได้ ว่ า จ าเลยกั บ พวกได้ ค บคิ ด ร่ ว มกั น ประชุ ม
ปรึกษาหารือกันที่ไหน เมื่อใด และได้ตกลงกันจะกระทาความผิดอย่างใด ดังนั้น ความผิดฐานสมคบ
ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ก็จะต้องมีพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีก ารตกลงกัน หาใช่ว่าเมื่อฟังว่า
เป็นตัวการร่วมกันกระทาความผิดแล้ว ซึ่งผู้ขายมีเจตนาขาย ผู้ซื้อมีเจตนาซื้อ ทั้งสองแม้มีเจตนา
ต่างกัน แต่เมื่อมีการตกลงกันแล้ว ก็ถือได้ว่ามีการสมคบกันที่จะกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว หา
ใช่ว่าจะต้องมีเจตนาเดียวกัน หรื อเจตนาร่วมกั นไม่ และการสมคบต้องมีเจตนาพิเศษ เพื่อกระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเจตนาธรรมดา คือ รู้สานึกในการที่กระทา
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การอนุมัติ และการรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวงเมื่อพิจ ารณามาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ตารวจไม่มีอานาจจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบโดย
การตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได้ทันทีด้วยเหตุนี้
ทาให้เกิดการตีความข้อกฎหมายดังกล่าวนี้ในเมื่อตารวจไม่มีอานาจจับกุมหรือ แจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบ
โดยการตกลงกั น ตั้ง แต่ส องคนขึ้น ไปเพื่ อกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ตามมาตรา 8 แห่ ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได้ทันที
อ านาจในการแจ้ ง ข้ อ หาของต ารวจในชั้ น จั บ กุ ม ย่ อ มไม่ มี เ พราะเมื่ อ พิ จ ารณามาตรา 14 แห่ ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 การ
จับกุมหรือการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทาความผิดตามมาตรา 6 หรือตาม มาตรา 8 ต้องได้รับอนุมัติจาก
เลขาธิการก่อนและเมื่อดาเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้วให้รายงานให้เลขาธิการทราบทันทีใ นเมื่อ
ต ารวจยั ง ไม่ มี อ านาจจั บ กุ ม ผู้ ส มคบกั น กระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ตามมาตรา 8 แห่ ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ผู้สมคบ
กันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็ยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหา ตารวจย่อมไม่มีอานาจดาเนินการแจ้ง
ข้อหาแก่ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามไปด้วยหรือในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามมาตรา 8
เป็ น ผู้ ต้องหาซึ่งถูกจั บ กุมในความผิ ดอื่นอยู่แล้ ว ให้ พนักงานสอบสวนผู้ รับผิ ดชอบในการสอบสวน
ดาเนินคดีในความผิดอื่นนั้นรายงานหัวหน้าพนักงานสอบสวนและให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนยื่นคา
ขออนุมัติแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามมาตรา 8 แก่ผู้นั้นต่อเลขาธิการโดยเร็วก่อนตารวจ
จึงจะมีอานาจดาเนินการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นในการขออนุมัติแจ้ง
ข้ อ หาจากเลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ติ ด ตามมาตรา 14 แห่ ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ตารวจ
ต้องทาหนั งสื อขออนุมัติแจ้ งข้อหาต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ดังนั้น จึงเป็นดุลพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าจะอนุมัติให้
หรือไม่อนุมัติตารวจต้องระบุชื่อผู้กระทาผิดซึ่งประสงค์จะขอจับกุมรวมทั้งระบุข้อหาให้ชัดแจ้งและให้
ยื่นคาขอพร้อมกับเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บันทึกแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งความผิดและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติการณ์และสถานภาพส่วนบุคคลของผู้กระทาความผิดที่
ขออนุมัติจับกุมนั้น เช่น ประวัติบุคคลหรือประวัติอาชญาการ
(3) พยานหลักฐานอื่นที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้นั้นได้กระทาความผิดในข้อหาที่ขออนุมัติจับกุมให้
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้วินิจฉัยว่าเข้าข่ายกระทาผิ ดจริง
หรือไม่ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้
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วินิจฉัยว่าเข้าข่ายกระทาผิดจริงหรือไม่ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรทาให้ผู้ต้องหาที่สมคบกัน
กระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด รู้ ตั ว ไหวตั ว ทั น หลบหนี ห รื อ ท าลายพยานหลั ก ฐานที่ ใ ช้ เ ป็ น
พยานหลักฐานในการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรือในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามมาตรา
8 เป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกจับกุมในความผิดอื่นอยู่แล้วตารวจก็ไม่สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้ทันที ทาให้
กระบวนการในการนาตัวผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าวไปดาเนินคดีตามกฎหมายล่ าช้า
หลักเกณฑ์การขออนุมัติการแจ้งข้อหาจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้ กระทาความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ดังกล่าวที่ต้องขออนุมัติการแจ้งข้อหาจากเลขาธิการก่อนนั้น ทาให้
เกิดผลเสียในเรื่องการดาเนินการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในกรณีข้อหาสมคบกันกระทาความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดตามมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ล่าช้าและกฎหมายได้บัญญัติให้ตารวจต้องแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหา ตามที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 83 วรรคสอง ที่บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่เจ้าพนักงาน
เป็นผู้จับต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับพร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าผู้
ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคาของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได้และบัญญัติไว้ว่าในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้ถูกจับทราบถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับ
ทราบและอ่านให้ฟังและมอบสาเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับนั้นอีกทั้งถ้าตารวจผู้จับกุมหรือแจ้งข้อหา
ไม่ได้แจ้งข้อหาให้แก่ผู้ต้องหาในชั้นจับกุมถือว่าขัดต่อ กฎหมาย เป็นการจับกุมโดยไม่ชอบต่อกฎหมาย
ในชั้นสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อหาให้แก่ผู้ต้องหาทาให้เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพนักงาน
อัยการจะสั่งฟ้องไม่ได้และผู้ต้องหาอาจใช้สิทธินี้ต่อสู้ในชั้นศาลได้ว่าตารวจไม่ได้แจ้งข้อหาให้ทราบทา
ให้ การจั บ หรื อ แจ้ ง ข้อ หาไม่ ช อบด้ว ยกฎหมายศาลอาจยกฟ้ อ งได้ ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วถ้า มี บุค คล
ผู้ ก ระท าความผิ ด ฐานสมคบกั น เพื่ อ กระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ตามมาตรา 8 แห่ ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 แล้วแต่
หากบุคคลผู้กระทาความผิดฐานสมคบกันดังกล่าวแล้วนั้นตารวจผู้รับผิดชอบคดียังมิได้ดาเนินการทา
หนังสือจากต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2535) ดังกล่าวข้างต้นเพื่อขออนุมัติการจับกุมหรือแจ้งข้อหาจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เมื่อได้รับ หนังสื ออนุมัติแล้ ว ให้ ทาหนังสื อคาร้องขอหมายจับพร้อมทั้งแนม
หนังสือการอนุมัติการจับกุมหรือแจ้งข้อหาผู้สมคบกันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปดาเนินการเพื่อให้ศาลออกหมายจับ
ในเมื่อตารวจยังไม่ได้จับกุมบุคคลผู้สมคบกันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบุคคลนั้นก็ยังไม่ตกเป็น
ผู้ต้องหา ตารวจก็ไม่มีอานาจแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบโดยการตกลงหันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทา
ความผิเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะบุคคลนั้นยังไม่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาความผิดตามประมวลกฎหมาย
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วิธีพิจ ารณาความอาญา มาตรา 2(3) ที่บัญญั ติไว้ว่าผู้ต้องหาหมายความถึงบุคคลผู้ กล่ าวหาว่าได้
กระทาความผิดแต่ยังไม่ถูกฟ้องศาล หรือในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามมาตรา 8 เป็นผู้ต้องหาซึ่งถูก
จับกุมในความผิดอื่นอยู่แล้วตารวจผู้รับผิดชอบคดียังมิได้ดาเนินการทาหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อขอ
อนุมัติแจ้งข้อหาตามหลัก เกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)
ดังกล่าวข้างต้น
ตารวจก็ไม่สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้ทันทีแม้ตารวจจะมีอานาจจับกุมหรือแจ้งข้อหาและ
ดาเนินคดีกับผู้ต้องหาในข้อหาสมคบโดยตกลงกันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 8
วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 แล้ ว ต ารวจผู้ ข ออนุ มั ติ ต้ อ งรี บ ด าเนิ น การตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ แ ล้ ว รายงานให้ เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทราบทันที ในการดาเนินคดี จะต้องแยกบทบาทของ
ผู้เกี่ยวข้องในการกระทาความผิดให้ออกว่าใครคือผู้สมคบ ใครคือผู้สนับสนุน และใครคือตัวการ เพื่อ
จะได้วางแนวทางการสืบสวนสอบสวนและฟ้องคดีให้ถูกต้อง อันจะทาให้สามารถลงโทษผู้กระทา
ความผิดตามพฤติการณ์ของผู้กระทาความผิดแต่ละคนได้เมื่อมีการสมคบกันกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดอันเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด มาตรา 8 วรรคหนึ่งแล้ว ต่อมา ได้มีการกระทาความผิดหลักจนสาเร็จ ความผิดฐานสมคบ
และความผิดหลักเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทต้องลงโทษบทหนัก ถ้าความผิดหลัก
อยู่ในระหว่างการสอบสวน ยังไม่ได้ฟ้ องคดีต่อศาล ย่อมสามารถดาเนินคดีในข้อหาสมคบฯ ได้ โดย
การแจ้งข้อหาเพิ่มเติม แต่ให้แยกสานวนการสอบสวน และฟ้องไปในคราวเดียวกันกับความผิดข้อหา
หลัก ถ้าในความผิดหลักได้ฟ้องคดีต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณา หากฟ้องในข้อหาสมคบ
อีกจะเป็นฟ้องซ้อน ตามประมวลกฎมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง เพราะเป็นการ
กระทากรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท ถ้าความผิดหลักได้ฟ้องคดีต่อศาลและมีคาพิพากษาเสร็จ
เด็ดขาดแล้ว หากฟ้องข้อหาสมคบอีก ก็จะเป็นฟ้องซ้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 39 (4)
ปัญหาการให้อานาจตารวจในการแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
เพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เนื่องจากมาตรา 14
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่มีความสาคัญ สร้างผลกระทบ
ต่อความมั่น คงทั่งในทางสั งคมเศรษฐกิจของประเทศความสงบเรียบร้อย และ ศีล ธรรมอันดีของ
ประชาชนและแม้รัฐบาลจะใช้มาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวดแต่ก็ไม่อาจแก้ไขปัญหานี้ได้หมดหรือ
ลดน้อยลงจากสังคมได้ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายยาเสพติดในปัจจุบันที่มีอยู่กระจัดกระจายอยู่หลายฉบับ
มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันมีผู้รักษาการให้
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เป็นไปตามกฎหมายกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม และสานักนายกรัฐมนตรี เป็นต้นด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นสาเหตุให้ การดาเนินการตาม
กฎหมายขาดเอกภาพและไม่ดาเนินในทางทิศเดียวกันอย่างไรก็ตามการดาเนินงานในแต่ละประเทศ
ย่อมประสบปัญหาที่แตกต่างกันตามลักษณะปัญหาที่แต่ละประเทศประสบอยู่สาหรับประเทศไทยนั้น
ประสบปัญหาที่เรียกได้ว่าครบวงจร คือ เป็นทั้งภาครัฐแนวหน้าแหล่งผลิตยาเสพติดภายในประเทศ
เส้ นทางผ่ านเข้าออกประเทศดังนั้ นมาตรการที่ดาเนินงานในปัจจุบันจึงแบ่งเป็นสองลั กษณะต้อง
ดาเนินการควบคู่กันไปคือ การลดความต้องการการเสพหรือการใช้ยาเสพติด ได้แก่ การป้องกันไม่ให้
เกิดการใช้ยาเสพติดตลอดจนการบาบัดการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ผลการศึกษาอานาจจับกุ มหรือแจ้ง
ข้อหาของตารวจแก่ผู้สบคบกันกระทาความผิด ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้ ก ระท าความผิ ด เกี่ย วกั บยาเสพติ ด พ.ศ.2534 พบว่ ามี ปั ญ หาการได้ รับ อนุ มัติ จ าก
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก่อนตารวจจับกุมหรือแจ้งข้อหาสมคบกัน
กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแบ่งเป็นปัญหาการให้อานาจตารวจในการจับกุม ผู้สมคบโดยการ
ตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และปัญหาการให้อานาจตารวจใน
การแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ.2534 เนื่องจากมาตรา 14แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษและเป็นกฎหมายเฉพาะได้มีข้อบังคับไว้ว่าการ
จับกุมหรือการแจ้ งข้อหาแก่ผู้กระทาความผิดตามมาตรา 6 หรือตามมาตรา 8 ต้องได้รับอนุมัติจาก
เลขาธิการก่อนและเมื่อดาเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้วให้รายงานให้เลขาธิการทราบทันที การขอ
อนุมัติ การอนุมัติ และการรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกฯฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง ฉบบที่ 2 (2535) ดังกล่าวข้างต้นตารวจจึงจะมีอานาจจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้ที่
สมคบกันกระทาความผิดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534ได้โดยมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด
ได้ดาเนินงานภายใต้อานาจแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
และพระราชบัญญัติมาตรการในหารปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ตาม
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 306/2553 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง ปฏิบัติการประเทศไทย
เข็มแข็งชนะยาเสพติดยั่ งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกันระยะที่ 3 และคาสั่ งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 14/2553 เรื่อง ปฏิบัติการเร่งรัด 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม
2554) รองรับปฏิบัติการฯ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 3 และคาสั่งศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอย่างยั้งยืน ปี2556 คาสั่งศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 24/2555
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เรื่อง โครงการ ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ”ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วันและคาสั่ง
ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 25/2555 เรื่อง โครงการชุมชนอุ่ นใจได้
ลูกหลานกลับคืน”ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ แต่เนื่องจาก
ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามยาเสพติดมีความไม่ชัดเจน ทั้งด้านบทบัญญัติในการ
ให้อานาจแก่ตารวจในการจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบกันกระทาความผิด ตามมาตรา 8 แห่ ง
พระราชบั ญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้ กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และ
ปัญหาอื่นๆที่ทาให้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวไม่เกิดประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดส่วนใหญ่ จะเป็นการกระทาที่มีการแบ่งหน้าที่และสั่งงาน
กัน ตามล าดับชั้น และมีผู้กระทาความผิ ดเป็นอย่างไรก็ตามการดาเนินงานในแต่ล ะประเทศย่อม
ประสบปัญหาที่แตกต่างกันตามลักษณะปัญหาที่แต่ละประเทศประสบอยู่สาหรับประเทศไทยนั้นเรียก
ได้ว่าครบวงจร คือ เป็นทั้งภาครัฐแนวหน้าแหล่งผลิตยาเสพติดภายในประเทศเส้นทางผ่านเข้าออก
ประเทศ ดังนั้นมาตรการที่ดาเนินงานในปัจจุบันจึงแบ่งเป็น 2 ลักษณะต้องดาเนินการควบคู่กันไป คือ
การลดความต้องการการเสพหรือการใช้ยาเสพติด ได้แก่ ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ยาเสพติดตลอดจน
การบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดผลการศึกษาอานาจจับกุมหรือแจ้งข้อกล่าวหาของตารวจแก่ผู้สมคบกัน
กระทาความผิ ด ตามมาตรา 8 แห่ งพรราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 พบว่ามีปัญหาการได้รับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดก่อนตารวจผู้จับกุมหรือแจ้งข้อกล่าวหาสมคบกันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดแบ่งเป็นปัญหาการให้อานาจตารวจในการจับกุม ผู้สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อ
กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและปัญหาการให้อานาจตารวจในการแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบโดยการ
ตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จากผลของการศึกษา อานาจจับกุมหรือแจ้งข้อหาของตารวจแก่ผู้สมคบกันกระทา ความผิด
เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด พบว่ า มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคจากมาตรการทางกฎหมาย ดั ง ต่ อ ไปนี้
1.ปัญหาการให้อานาจตารวจในการจั บกุม ผู้สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทา
ความผิ ดเกี่ย วกับ ยาเสพติดมาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญัติม าตรการในการปราบปรามผู้ กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อ
กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ นั้นสมคบกันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ถ้าได้มีการกระทาความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่งผู้ สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้
สาหรับความผิดนั้นเมื่อพิจารณามาตรา 8 แล้ว พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้การทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได้ให้อานาจตารวจในการจับกุมผู้ที่สมคบโดยการตกลงกัน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่มีข้อยกเว้น ตามมาตรา 14 ที่บัญญัติไว้
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ว่าการจับกุมหรือการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทาความผิดตามมาตรา 6 หรือตามมาตรา 8 ต้องได้รับอนุมัติ
จากเลขาธิการก่อนเมื่อดาเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้วให้รายงานให้เลขาธิการทราบทันที การให้
อานาจในการจับกุมตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ของตารวจไม่สามารถดาเนินการจับกุมผู้ที่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่
สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ทันทีถึงแม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
ตามมาตรา 78 และมาตรา 80 หลักทั่วไปของกฎหมายได้ให้อานาจจับกุมผู้กระทาความผิดกฎหมาย
ของตารวจไว้แต่ มีข้อยกเว้นการจับกุมผู้สมคบกันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เนื่องจาก
มาตรา 14 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษและเป็นกฎหมายเฉพาะได้มีข้อบังคับไว้ว่าการจับกุมหรือการแจ้ง
ข้อหาแก่ผู้กระทาความผิดตามมาตรา 6 หรือตามมาตรา 8 ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการก่อน และ
เมื่อดาเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้รายงานเลขาธิการทราบทันที การขออนุมัติ การอนุมัติและ
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 2(2535)ดังกล่าวข้างต้น บทบัญญัติมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 นี้ มีเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทยมาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า การใช้อานาจโดยองค์กรของรัฐ
2.ปัญหาการให้อานาจตารวจในการจับกุม ผู้สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อ
กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อ
กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดผู้นั้นสมคบกันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ถ้าได้มีการกระทาความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดเพราะเหตุที่ได้มี การสมคบกันตามวรรคหนึ่งผู้ สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้
สาหรับความผิดนั้นเมื่อพิจารณามาตรา 8 แล้ว พระราชบัญญัติมาตรการใน
การปราบปรามผู้การทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได้ให้อานาจตารวจในการ
จับ กุมผู้ ที่ส มคบโดยการตกลงกัน ตั้งแต่ส องคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่มี
ข้อยกเว้น ตามมาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่าการจับกุมหรือการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทาความผิดตามมาตรา
6 หรื อตามมาตรา 8 ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการก่อนเมื่อดาเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้วให้
รายงานให้ เลขาธิการทราบทันที การให้อานาจในการจับกุมตามมาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ของตารวจไม่สามารถ
ดาเนินการจับกุมผู้ที่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ได้ทัน ทีถึงแม้ป ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความตามมาตรา 78 และมาตรา 80 หลั กทั่ว ไปของ
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กฎหมายได้ให้อานาจจับกุมผู้กระทาความผิดกฎหมายของตารวจไว้แต่มีข้อยกเว้นการจับกุมผู้สมคบ
กันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เนื่องจากมาตรา 14 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษและเป็น
กฎหมายเฉพาะได้มีข้อบังคับไว้ว่าการจับกุมหรือการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทาความผิดตามมาตรา 6 หรือ
ตามมาตรา 8 ต้องได้รั บ อนุ มัติจ ากเลขาธิการก่อน และเมื่อดาเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้ ว ให้
รายงานเลขาธิการทราบทันที การขออนุมัติ การอนุมัติและการรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2(2535)ดังกล่าวข้างต้น บทบัญญัติ
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 นี้ มีเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายรัฐธรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยมาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า การ
ใช้อ านาจโดยองค์ก รของรั ฐ มาตรา 8 แห่ ง พระราชบัญ ญัติม าตรการในการปราบปรามผู้ กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ล่าช้า และกฎหมายได้บัญญัติให้ตารวจแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหา
ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 83 วรรคสองที่บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่เจ้าพนัก
เป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับพร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าผู้
ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคาของผู้ถูกจับนั้นนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานใน
การพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิทีจะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความและ
ตามมาตรา 84 (1) ที่บั ญญัติ ไว้ว่ าในกรณี ที่เจ้ าพนั กงานเป็ นผู้ จั บให้ เจ้า พนัก งานผู้ จับ นั้นแจ้งข้ อ
กล่าวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับ
ทราบและอ่านให้ฟังและมอบสาเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับคนนั้น อีกทั้งถ้าตารวจผู้จับกุมหรือแจ้ง
ข้อหาไม่ได้แจ้งข้อหาให้แก่ผู้ต้องหาในชั้นจับกุมถือว่าขัดต่อกฎหมาย เป็นการจับกุมโดยไม่ชอบต่อ
กฎหมายในชั้น สอบสวนไม่ได้แจ้ งข้อหาให้ แก่ผู้ ต้องหาทราบทาให้ เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้ว ย
กฎหมายพนักงานอัยการจะสั่งฟ้องไม่ได้และผู้ต้องหาอาจใช้สิทธิ์นี้ต่อสู้ในชั้นศาลได้ว่าตารวจไม่ได้แจ้ง
ข้อหาให้ทราบให้การจับหรือแจ้งข้อหาไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลอาจยกฟ้องได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวถ้ามีบุคคลผู้กระทาความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด พ.ศ.2534 แล้ว แต่หากบุคคลผู้กระทาความผิดฐานสมคบกันดังกล่าวแล้วนั้น ตารวจผู้รับผิดชอบ
คดียังมิได้ดาเนินการทาหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อขออนุมัติแจ้งข้อหาจากเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุมัติแจ้งข้อหาที่กาหนด
ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2(พ.ศ.2535)ดังกล่าวข้างต้น ตารวจก็ไม่มีอานาจแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบโดยการ
ตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตาม
มาตรา 8 เป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกจับกุมในความผิดอื่นอยู่แล้ว ตารวจผู้รับผิดชอบคดีก็ต้องทาหนังสือตาม
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หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุมัติการแจ้งข้อหาที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (ฑ.ศ.
2535) ดังกล่าวข้างต้นเพื่อขออนุมัติแจ้งข้อหาจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด เช่นกัน จึงจะมีอานาจแจ้งข้อหาแต่ผู้กระทาความผิดตามมาตรา 8 ที่เป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกจับกุม
ในความผิดอื่นอยู่แล้วได้แม้ตารวจจะมีอานาจแจ้งข้อหาปละดาเนินคดีกับผู้ต้องหาในข้ อหาสมคบโดย
ตกลงกันเพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผู้ กระทาความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 แล้ ว ตารวจผู้ขออนุมัติต้องรีบ
ดาเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้วรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดทราบในทันที
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