
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจของต ารวจในการจับกุมหรือแจ้งข้อหา  

แก่ผู้สมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

สมศักดิ์  หนูคง 
บทน า 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งของประเทศ ซึ่งบ่อนท าลายทรัพยากรและ
ความมั่นคงของประเทศชาติและสังคมเป็นอย่างมาก ได้มีการด าเนินงานในทุกวิถีทางที่จะป้องกันและ
ปราบปรามมิให้มีการเสพ การซื้อขาย และการผลิตยาเสพติด แต่เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา
ใหม่ที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องวางแผนส าหรับด าเนินงานในแต่
ละด้านอย่างรอบคอบ และไม่ได้มีแต่ประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้น ประเทศอ่ืนๆก็ได้มีความพยายามที่
จะยับยั้งการเสพ การซื้อขาย และการผลิตยาเสพติดอยู่ตลอดเวลา 
 ในปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดมีแนวโน้มที่จะระบาดสูงขึ้นทั้งๆที่รัฐบาลมีนโยบายต่อสู้
เอาชนะกับยาเสพติดอย่างชัดเจน และหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบูรณาการในการ
ป้องกันปราบปรามยาเสพติดเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แต่ว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติด
นั้นมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น เนื่องจากการป้องกันปราบปรามในปัจจุบันจะมุ่งเน้นถึงผู้ผลิตยาเสพติดและผู้
จ าหน่ายรายใหญ่ แต่การป้องกันปราบปรามผู้ค้ารายย่อยซึ่งเป็นความผิดส าเร็จแล้ว ยังไม่มีมาตรการ 
นโยบายและด าเนินการอย่างชัดเจน จึงเป็นเหตุให้มีผู้จ าหน่ายรายย่อยยังมีอยู่ และยังมีอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน การระบาดของยาเสพติดมากขึ้นเป็นล าดับ โดยเฉพาะการล าเลียงยามาจาก
แหล่งผลิตเพ่ือจ าหน่ายมีจ านวนมากขึ้น และจ านวนยาเสพติดที่ เจ้าหน้าที่จับได้มีจ านวนมาก  แม้ว่า
รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดปราบปรามการลักลอบน ายาเสพติดเข้ามาในประเทศ พร้อมทั้งกวดขัน
ปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดภายในประเทศอย่างจริงจังและเด็ดขาด 
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  ซึ่งยาเสพติดได้เข้ามาแพร่หลายในสังคมเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีน  มอร์ฟีน และ
อ่ืนๆ อีกกว่า 100 ชนิด ซึ่งนอกจากผู้ใหญ่จะติดยาเสพติดแล้ว ก็ยังมีเยาวชน ติดยาเสพติดเหล่านี้อีก
ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง เพราะนอกจากผู้เสพยา
เสพติดทั้งหลายนี้ จะสามารถประกอบอาชีพท าการงานต่างๆไม่ได้แล้ว ยังก่ออาชญากรรม ท าให้เกิด
ปัญหาต่อสังคม กระทบกระเทือนต่อประชาชนผู้ไม่ได้เสพยาเสพติดอีกด้วยจากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็น
เหตุให้เกิดความคิดว่าควรจะต้องด าเนินคดีต่อผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายรายใหญ่ รายย่อย ผู้เสพ และตลอดจน
ผู้สมคบกันผลิตยาเสพติด หากสามารถด าเนินการต่อผู้จ าหน่ายทั้งรายใหญ่ รายย่อย ผู้เสพ และ
ตลอดจนผู้สมคบกันผลิตยาเสพติด ได้อย่างต่อเนื่องแล้วจะช่วยเหลือในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดได้อีกทาง และเชื่อว่าเป็นการช่วยเหลือที่ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาถึงมาตรการสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด 
มาตรการแก่ผู้กระท าการสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมาตรการอ านาจจับกุมหรือ
แจ้งข้อหาของต ารวจแก่ผู้สมคบกันกระท าความผิดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 อ านาจจับกุมหรือแจ้งข้อหาของต ารวจ
แก่ผู้สมคบกันกระท าความผิด ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
1. ปัญหาเกี่ยวกับขออนุมัติเลขาธิการคณะกรรมการในการรวบรวมพยานหลักฐานในข้อหาสมคบ
กันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2531 
มาตรา 3 วรรคสี่ ได้ก าหนดถึงการกระท าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดว่า “ความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด” หมายความว่า การผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยา
เสพติด และให้หมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระท าความผิด
ดังกล่าวด้วย ดังนั้น หากมีการกระท าอ่ืนใดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ต่างไปจากกฎหมายก าหนดไว้ดังกล่าว
ก็จะไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ แม้ว่าจะเป็นการกระท าเกี่ยวกับยาเสพติดก็ตามเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงลักษณะของการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างชัดเจน จึงอาจอธิบายถึงลักษณะ
ของข้อหา องค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและพยานหลักฐานที่ส าคัญในการด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยแยกตามข้อหา  
 การน ายาเสพติดเข้ามาหรือส่งยาเสพติดออกนอกราชอาณาจักรจะต้องดูพยานหลักฐานว่ามี
พยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่า ได้น าเข้า หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือไม่ ล าพังไม่ปรากฏ
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พยานแวดล้อมอ่ืน คงได้ความแต่เพียงว่าจ าเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม และชั้นสอบสวนว่าน า
เมทแอมเฟตามีนเข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังตามข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ 1 

มีข้อพิจารณาในกรณีผู้ต้องหาซุกซ่อนยาเสพติดในร่างกาย เช่น การกลืนลงท้อง หลังจาก
ตรวจสอบจนมีเหตุอันควรเชื่อว่ามียาเสพติดซุกซ่อนในร่างกายจริง ควรให้แพทย์ตรวจและท าการ
เอ็กซ์เรย์ให้แน่ชัดอีกครั้ง และไม่ควรบังคับให้ผู้ต้องหาถ่ายยาเสพติดออกให้หมดทันทีทันใด เพราะ
อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของผู้ต้องหาได้ ถ้ายาเสพติดเหล่านั้นรั่วหรือแตกในท้อง โดยปกติแล้ว 
แพทย์จะไม่ใช้ยาถ่ายหรือยาระบายเ พ่ือเร่งให้ออก แต่จะให้ผู้ต้องหาถ่ายออกเอง ซึ่งจะต้องใช้
เวลานานอาจจะเป็น 1-2 วันก็ได้ เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาอยู่รอจนกว่าผู้ต้องหาจะถ่ายยา
เสพติดออกมาจนหมดแล้วตรวจนับชั่งเป็นของกลางต่อไป ซึ่งในเรื่องนี้อ านาจในการควบคุมตัว
ผู้ต้องหาภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ผู้ต้องหาถูกน าตัวมาส่งที่ท าการของพนักงานสอบสวน2 
ดังนั้น ตราบใดที่ผู้ต้องหายังถ่ายของกลางออกไม่หมดและยังไม่มีการท าบันทึกและควบคุมตัวส่งที่ท า
การพนักงานสอบสวน ระยะเวลา 48 ชั่วโมง จึงยังไม่เริ่มนับ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
อาจใช้อ านาจในการควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมในคดียาเสพติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 15 ที่ก าหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการ 

แต่อย่างไรก็ตามเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. อาจใช้อ านาจในการควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมในคดียาเสพ
ติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 15 ที่ก าหนดว่า เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติการตามมาตรา 14 ให้ถือว่า กรรมการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจตามมาตรา 14 (3) คือ จับกุมบุคคลใดๆที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมี
อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ทั่ว
ราชอาณาจักร และให้มีอ านาจควบคุมผู้ถูกจับกุมตามมาตรา 14 (3) ไว้เพ่ือท าการสอบสวนได้เป็น
เวลาไม่เกิน 3 วัน เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อนนั้น ตามที่จะเห็นสมควรให้ส่งตัวผู้ถูกจับไปยัง
พนักงานสอบสวน ตามพระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ โดยไม่ให้

                                                           

 
1 สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์บัณฑิตอักษร, 2551), หน้า 278. 

 
2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสาม “ในกรณีผู้ถูกจับไม่ได้รับ

การปล่อยตัวชั่วคราว และมีเหตุจ าเป็นเพ่ือการสอบสวน หรือการฟ้องคดี ให้น าตัวผู้ถูกจับไปศาล
ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกน าตัวไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 83 
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ โดยให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการยื่นค าร้องขอต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหาไว้...” 
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ถือว่าการควบคุมผู้ถูกจับดังกล่าวเป็นการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

อ านาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ดังกล่าวเป็นอ านาจนอกเหนือจากอ านาจของพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นอ านาจตามกฎหมายที่ก าหนดให้เพ่ือประโยชน์ใน
การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (1) การสอบสวนหมายความถึง
การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่ง
พนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพ่อที่จะทราบข้อเท็จจริ งหรือพิสูจน์ความผิด
และเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ ฉะนั้น หากผู้ต้องหายังถ่ายเอายาเสพติดออกไม่หมด เจ้า
พนักงาน ป.ป.ส.อาจใช้อ านาจดังกล่าวในการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
สอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน แต่ในบันทึกจับกุมควรให้ปรากฏแจ้งว่าได้ใช้อ านาจเจ้า
พนักงาน ป.ป.ส.ตามมาตรา 15 ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เป็นเวลานานเท่าใด เริ่มตั้งแต่เมื่อใดและสิ้นสุด
เมื่อใด ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันเจ้าพนักงานมิให้ถูกฟ้องในเรื่องการควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมโดยมิชอบ 
 การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและการจ าหน่ายนั้นมักเป็น
การกระท าที่มีการแบ่งหน้าที่และสั่งงานกันตามล าดับชั้น และมีผู้กระท าความผิดเป็นจ านวนมากใน
ลักษณะที่เป็นองค์กรอาชญากรรม ซึ่งบุคคลที่เป็นผู้บงการและรับผลประโยชน์ในท้ายที่สุด ประกอบ
กับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นเป็นการกระท าผิดที่ไม่ผู้เสียหายโดยผู้เสพก็มีความต้องการในการ
เสพจึงมักไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการ คดียาเสพติดจึงเป็นคดีที่ยากต่อการปราบปรามจับกุม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กระท าความผิดที่เป็นนายทุนหรือผู้บงการนอกเหนือจากความพยายามในหลายๆ
ด้านแล้วหน่วยงานต่างๆก็มีความพยายามที่จะหามาตรการตามกฎหมายที่จะน ามาใช้เพ่ือให้สามารถ
หยุดยั้งการกระท าความผิดตั้งแต่ต้นทาง หรือการน าผู้กระท าผิดที่เป็นนายทุนหรือหัวหน้าองค์กรมา
ลงโทษให้ได้เพ่ือตัดเครือข่ายอาชญากรรม มาตรการทางกฎหมายที่ส าคัญ ได้แก่ การน าหลักความผิด
สมคบมาใช้กับการกระท าเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างความรับผิดทางอาญา 
บุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาเมื่อการกระท าของบุคคลนั้นครบองค์ประกอบภายนอก หรือได้กระท า
ครบขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและครบองค์ประกอบภายใน ซึ่งเป็นภาวะจิตใจภายใน
ของจ าเลย อันได้แก่เจตนาหรือประมาท รวมทั้งเจตนาพิเศษในบางกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้และ
กระท าความผิดดังกล่าวไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดซึ่งเมื่อจ าเลยได้กระท าครบองค์ประกอบดังที่
กฎหมายบัญญัติไว้โดยมีเจตนาที่จะกระท าความผิดเช่นนั้นแล้ว แม้การกระท าจะไม่บรรลุผลสมดัง
เจตนาของจ าเลยแล้ว จ าเลยก็ยังคงมีความผิดฐานพยายามกระท าความผิดผู้สมคบโดยการตกลงกัน 
ตั้งแต่สองคนข้ึนไปเพื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

เมื่อพิจารณาตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได้ให้อ านาจต ารวจในการจับกุมผู้ที่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคน
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ขึ้นไป เพื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่มีข้อยกเว้น ตามมาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่า การจับกุม
หรือการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระท าความความตามมาตรา 6 หรือตามมาตรา 8 ต้องได้รับอนุมัติจาก
เลขาธิการก่อน เมื่อด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้วให้รายงานให้เลขาธิการทราบทันทีการให้อ านาจ
ในการเข้าจับกุมตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ของต ารวจ ไม่สามารถด าเนินการจับกุมผู้ที่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้น
ไป เพ่ือกระท าความปิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ทันที ถึงแม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ตามมาตรา 78พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะจับผู้ใดได้โดยไม่มีหมายจับหรือค าสั่งของศาลนั้น
ไม่ได้ เว้นแต่ 
 (1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้าดังบัญญัติไว้ในมาตรา 80 

(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่
บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น โดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืนอันสามารถอาจใช้ในการกระท า
ความผิด 
  (3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามาตรา 66 (2)แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจ
ขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 
 (4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา117 มาตรา 
80 ที่เรียกว่า ความผิดซึ่งหน้านั้น ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นก าลังกระท าหรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มี
ความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท าความผิดมาแล้วสดๆ 
 อย่างไรก็ดี ความผิดอาญาดั่งระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายฉบับนี้ ให้ถือความผิดนั้น
เป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดังนี้ 

(1) เมื่อบุคคลถูกไล่จับดั่งผู้กระท า โดยมีเสียงร้องเอะอะ  
(2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระท าผิดในถิ่นแถว 

ใกล้เคียง กับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระท าผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่าง
อ่ืนอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้กระท าความผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นเป็นประจักษ์ที่เสื้อผ้า หรือเนื้อตัว
ของผู้นั้น 
 หลักท่ัวไปของกฎหมายได้ให้อ านาจจับกุมผู้กระท าความผิดของต ารวจไว้ แต่มีข้อยกเว้นการ
จับกุมผู้ที่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เนื่องจาก มาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ซึ่งเป็น
กฎหมายพิเศษและเป็นกฎหมายเฉพาะ ได้มีข้อบังคับไว้ว่า การจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้กระท า
ความผิดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8  ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการก่อน และเมื่อด าเนินการตามที่
ได้รับอนุมัติแล้ว ให้รายงานให้เลขาธิการทราบทันที 
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    ข้อ 1 การขออนุมัติจับกุมผู้กระท าความผิดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8 ให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจเป็นหัวหน้าในการสืบสวน ซึ่งมียศตั้งแต่นายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรี
หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไป หรือหัวหน้าพนักงานสอบสวนยื่นค าขออนุมัติจับกุม
ต่อเลขาธิการ 
 ค าขอตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุชื่อผู้กระท าผิดซึ่งประสงค์จะขอจับกุม รวมทั้งระบุข้อหาให้ชัด
แจ้ง และให้ยื่นค าขอพร้อมกับเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 (1) บันทึกแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งความผิดและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
 (2) รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติการณ์และสถานภาพส่วนบุคคลของผู้กระท าความผิดที่
ขออนุมัติจับกุมนั้น เช่น ประวัติบุคคลหรือประวัติอาชญากร 
 (3) พยานหลักฐานอ่ืนที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้นั้นได้กระท าความผิดในข้อหาที่ขออนุมัติจับกุม 
 ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8 เป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกจับกุมใน
ความผิดอ่ืน ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนด าเนินคดีในความผิดอ่ืนนั้นรายงาน
หัวหน้าพนักงานสอบสวนและให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนยื่นค าขออนุมัติแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8 ต่อเลขาธิการโดยเร็ว 
 ให้น าความในวรรคสองของข้อ 1 มาใช้บังคับแก่การยื่นค าขออนุมัติแจ้ข้อหาตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม 

ข้อ 3 ในการพิจารณาค าขอ เลขาธิการอาจเรียกให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจผู้ท าการ
สืบสวน พนักงานสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค าหรือส่งพยานหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได้ด าเนินการไปออกหมายจับพร้อมแนบหนังสือการอนุมัติจับผู้สมคบกันกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อศาล เพ่ือ
ด าเนินการจับกุมผู้สมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 จึงจะสามารถด าเนินการเข้าจับกุม
ผู้กระท าผู้ที่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้แล้ว
ให้รีบรายงานผลการจับกุมแก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทันทีท าให้
เกิดช่องว่างทางกฎหมายในเรื่องระยะเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติ การขออนุมัติหนังสือจากเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ต้องใช้ระยะเวลา ถ้าระยะทางของสถานีต ารวจอยู่
ไกลจากส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ยิ่งใช้ระยะเวลานาน 
หมายความว่ายิ่งไกลยิ่งใช้เวลาในการขออนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดนาน กว่าจะได้หนังสือการอนุมัติจับกุม เมื่อได้หนังสือแล้วต้องไปขอออกหมายจับพร้อม
แนบหนังสือการอนุมัติจับผู้สมคบกันกระท าความเกี่ยวกับยาเสพติดของเลขาธิการคณะกรรมการ
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ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อศาลอีกที เมื่อได้หมายจับจากศาลแล้วจึงสามารถจับกุมผู้สมคบ
กันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หลักเกณฑ์การขออนุมัติการจับกุมจากเล ขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามมาตรา 14 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ก่อนนั้น ก่อให้เกิดผลเสีย
ในเรื่องระยะเวลา ขั้นตอนในการขออนุมัตินั้น ต้องให้ต ารวจผู้เป็นหัวหน้าในการสืบสวน ซึ่งมียศตั้งแต่
นายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีหรือหัวหน้าพนักงานสอบสวน ยื่นค าขออนุมัติ
จับกุมต่อเลขาธิการเท่านั้นเป็นผู้ท าหนังสือขออนุมัติการจับกุมจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเมื่อต ารวจผู้เป็นหัวหน้าในการสืบสวน ซึ่งมียศตั้งแต่นายร้อยต ารวจตรี
หรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีหรือหัวหน้าพนักงานสอบสวน ยื่นค าขออนุมัติจับกุมต่อเลขาธิการได้
ท าหนังสือการขออนุมัติจับกุมผู้สมคบกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไปยัง  เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วต้องรอผลการอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าอนุมัติตามค าที่ร้องขอหรือไม่ ซึ่งการอนุมัติจากเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้นเป็นดุลพินิจจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดว่าจะอนุมัติให้หรือไม่อนุมัติ ต ารวจต้องระบุชื่อผู้กระท าความผิดซึ่งประสงค์
จะขอจับกุม รวมทั้งระบุข้อหาให้ชัดแจ้งและให้ยื่น ค าขอพร้อมกับเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
           (1) บันทึกแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งความผิดและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
           (2) รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติการณ์และสถานภาพส่วนบุคคลของผู้กระท าความผิดที่
ขออนุมัติจับกุมนั้น เช่น ประวัติบุคคลหรือประวัติอาชญากร 
 (3) พยานหลักฐานอ่ืนที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้นั้นได้กระท าความผิดในข้อหาที่ขออนุมัติจับกุมให้
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้วินิจฉัยว่าเข้ากระท าผิดจริงหรือไม่ 
ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร  

ปัจจุบันหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดก าลังมุ่งเน้นไปถึงการจับกุม
ปราบปรามและการด าเนินคดีแหล่งผลิตยาเสพติดโดยไม่ต้องรอให้มีการผลิตยาเสพติดส าเร็จก่อนแล้ว
จึงเข้าท าการตรวจค้นจับกุมโดยการน ามาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตาการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาใช้บังคับ ในปัจจุบันกลุ่มนักค้ายาเสพติดต้องการที่
จะลดต้นทุนในการผลิตและลดความเสี่ยงที่จะถูกจับด าเนินคดีโดยลดขั้นตอนในการผลิตยาเสพติดลง
ท าให้สามารถผลิตยาเสพติดได้เร็วกว่าเดิมอันมีผลท าให้มีการลดอัตราการเสี่ยงถูกจับกุมด าเนินคดี
ด้วยอีกทั้งเมื่อผลิตยาเสพติดส าเร็จแล้วก็จะถูกลักลอบไปสู่การค้าในตลาดโลกในช่วงระยะเวลาที่
รวดเร็วมากท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้สืบสวนติดตามไม่ทันด้วยเหตุดังกล่าวถ้าข้อเท็จจริงได้เป็นยุติ
ต ารวจจับผู้สมคบหันตกลงกันกระท าความผิดฐานกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 8 
วรรคหนึ่ง ได้แล้วแต่กรณีต ารวจก็ไม่มีอ านาจจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองได้ทันทีเนื่องจากต้องด าเนินการ
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ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ.2534 ก่อน กล่าวคือต ารวจผู้ท าการจับต้องได้รับอนุมัติการจับจากเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ท าการจับกุมตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534ก่อนเฉพาะบทบัญญัติมาตรา 14 แห่งแห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ .2534 นี้ มี
เจตนารมณ์เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิ์เสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนขาวไทยมาตรา 26 การใช้อ านาจโดย
องค์กรของรัฐธรรมนูญนี้ และเพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจโดยมิชอบโดยให้ อ านาจ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นฝ่ายบริหารตรวจสอบการใช้อ านาจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐในการด าเนินคดีสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 แม้
เจ้าหน้าที่ต ารวจจะมีอ านาจจับกุมผู้สมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 8 วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 
อีกทั้งเมื่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีค าสั่งอนุมัติให้ท าการจับกุมผู้
สมคบกันกระท าความผิดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ต ารวจผู้ขออนุมัติต้องรีบด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว
รายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทราบทันที กล่าวคือ เจ้าหน้าที่
ต ารวจที่ขออนุมัติต้องรีบด าเนินการยื่นค าร้องขอออกหมายจับต่อศาลที่มีเขตอ านาจศาลเหนือคดีนั้น
เพ่ือออกหมายจับผู้กระท าความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ต่อไป 
4.2  ปัญหาการให้อ านาจต ารวจในการแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบ  

  การสมคบ คือ การแสดงออกซึ่งความตกลงจะกระท าผิดร่วมกัน ไม่เพียงแต่คุย
ชักชวนกันเท่านั้น แต่จะต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงการตกลง เพื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดนั้น
ประกอบ โดยไม่ต้องค านึงว่าได้กระท าความผิดตามที่ได้สมคบกันหรือไม่ การสมคบจึงเทียบเคียงกับ
ฎีกาในเรื่องซ่องโจร กล่าวคือ ต้องมีพยานยืนยันได้ว่า จ าเลยกับพวกได้คบคิดร่วมกันประชุม
ปรึกษาหารือกันที่ไหน เมื่อใด และได้ตกลงกันจะกระท าความผิดอย่างใด ดังนั้น ความผิดฐานสมคบ
ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ก็จะต้องมีพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีการตกลงกัน หาใช่ว่าเมื่อฟังว่า
เป็นตัวการร่วมกันกระท าความผิดแล้ว  ซึ่งผู้ขายมีเจตนาขาย ผู้ซื้อมีเจตนาซื้อ ทั้งสองแม้มีเจตนา
ต่างกัน แต่เมื่อมีการตกลงกันแล้ว ก็ถือได้ว่ามีการสมคบกันที่จะกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว หา
ใช่ว่าจะต้องมีเจตนาเดียวกันหรือเจตนาร่วมกันไม่ และการสมคบต้องมีเจตนาพิเศษ เพ่ือกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเจตนาธรรมดา คือ รู้ส านึกในการที่กระท า 
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การอนุมัติ และการรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวงเมื่อพิจารณามาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ต ารวจไม่มีอ านาจจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบโดย
การตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได้ทันทีด้วยเหตุนี้
ท าให้เกิดการตีความข้อกฎหมายดังกล่าวนี้ในเมื่อต ารวจไม่มีอ านาจจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบ
โดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได้ทันที
อ านาจในการแจ้งข้อหาของต ารวจในชั้นจับกุมย่อมไม่มีเพราะเมื่อพิจารณามาตรา 14  แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   พ.ศ.2534 การ
จับกุมหรือการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 6 หรือตาม มาตรา 8 ต้องได้รับอนุมัติจาก
เลขาธิการก่อนและเมื่อด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้วให้รายงานให้เลขาธิการทราบทันทีในเมื่อ
ต ารวจยังไม่มีอ านาจจับกุมผู้สมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ผู้สมคบ
กันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็ยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหา ต ารวจย่อมไม่มีอ านาจด าเนินการแจ้ง
ข้อหาแก่ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามไปด้วยหรือในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 8 
เป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกจับกุมในความผิดอ่ืนอยู่แล้วให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน
ด าเนินคดีในความผิดอ่ืนนั้นรายงานหัวหน้าพนักงานสอบสวนและให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนยื่นค า
ขออนุมัติแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามมาตรา 8 แก่ผู้นั้นต่อเลขาธิการโดยเร็วก่อนต ารวจ
จึงจะมีอ านาจด าเนินการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นในการขออนุมัติแจ้ง
ข้อหาจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติดตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ต ารวจ
ต้องท าหนังสือขออนุมัติแจ้งข้อหาต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ดังนั้น จึงเป็นดุลพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าจะอนุมัติให้
หรือไม่อนุมัติต ารวจต้องระบุชื่อผู้กระท าผิดซึ่งประสงค์จะขอจับกุมรวมทั้งระบุข้อหาให้ชัดแจ้งและให้
ยื่นค าขอพร้อมกับเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) บันทึกแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งความผิดและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
(2) รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติการณ์และสถานภาพส่วนบุคคลของผู้กระท าความผิดที่

ขออนุมัติจับกุมนั้น เช่น ประวัติบุคคลหรือประวัติอาชญาการ 
(3) พยานหลักฐานอ่ืนที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้นั้นได้กระท าความผิดในข้อหาที่ขออนุมัติจับกุมให้

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้วินิจฉัยว่าเข้าข่ายกระท าผิดจริง
หรือไม่ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้
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วินิจฉัยว่าเข้าข่ายกระท าผิดจริงหรือไม่ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรท าให้ผู้ต้องหาที่สมคบกัน
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรู้ตัวไหวตัวทัน หลบหนีหรือท าลายพยานหลักฐานที่ใช้เป็น
พยานหลักฐานในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรือในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 
8 เป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกจับกุมในความผิดอ่ืนอยู่แล้วต ารวจก็ไม่สามารถแจ้งข้อหาเพ่ิมเติมได้ทันที ท าให้
กระบวนการในการน าตัวผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าวไปด าเนินคดีตามกฎหมายล่ าช้า
หลักเกณฑ์การขออนุมัติการแจ้งข้อหาจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ดังกล่าวที่ต้องขออนุมัติการแจ้งข้อหาจากเลขาธิการก่อนนั้น ท าให้
เกิดผลเสียในเรื่องการด าเนินการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในกรณีข้อหาสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดตามมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ล่าช้าและกฎหมายได้บัญญัติให้ต ารวจต้องแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหา ตามที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 83 วรรคสอง ที่บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่เจ้าพนักงาน
เป็นผู้จับต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับพร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าผู้
ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได้และบัญญัติไว้ว่าในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้ถูกจับทราบถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับ
ทราบและอ่านให้ฟังและมอบส าเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับนั้นอีกทั้งถ้าต ารวจผู้จับกุมหรือแจ้งข้อหา
ไม่ได้แจ้งข้อหาให้แก่ผู้ต้องหาในชั้นจับกุมถือว่าขัดต่อกฎหมาย เป็นการจับกุมโดยไม่ชอบต่อกฎหมาย
ในชั้นสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อหาให้แก่ผู้ต้องหาท าให้เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพนักงาน
อัยการจะสั่งฟ้องไม่ได้และผู้ต้องหาอาจใช้สิทธินี้ต่อสู้ในชั้นศาลได้ว่าต ารวจไม่ได้แจ้งข้อหาให้ทราบท า
ให้การจับหรือแจ้งข้อหาไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลอาจยกฟ้องได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวถ้ามีบุคคล
ผู้กระท าความผิดฐานสมคบกันเพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 แล้วแต่
หากบุคคลผู้กระท าความผิดฐานสมคบกันดังกล่าวแล้วนั้นต ารวจผู้รับผิดชอบคดียังมิได้ด าเนินการท า
หนังสือจากต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2535) ดังกล่าวข้างต้นเพื่อขออนุมัติการจับกุมหรือแจ้งข้อหาจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เมื่อได้รับหนังสืออนุมัติแล้วให้ท าหนังสือค าร้องขอหมายจับพร้อมทั้งแนม
หนังสือการอนุมัติการจับกุมหรือแจ้งข้อหาผู้สมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 
ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปด าเนินการเพ่ือให้ศาลออกหมายจับ
ในเมื่อต ารวจยังไม่ได้จับกุมบุคคลผู้สมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบุคคลนั้นก็ยังไม่ตกเป็น
ผู้ต้องหา ต ารวจก็ไม่มีอ านาจแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบโดยการตกลงหันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท า
ความผิเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะบุคคลนั้นยังไม่ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดตามประมวลกฎหมาย



11 
 

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(3) ที่บัญญัติไว้ว่าผู้ต้องหาหมายความถึงบุคคลผู้กล่าวหาว่าได้
กระท าความผิดแต่ยังไม่ถูกฟ้องศาล หรือในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 8 เป็นผู้ต้องหาซึ่งถูก
จับกุมในความผิดอ่ืนอยู่แล้วต ารวจผู้รับผิดชอบคดียังมิได้ด าเนินการท าหนังสือจากต้นสังกัดเพ่ือขอ
อนุมัติแจ้งข้อหาตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) 
ดังกล่าวข้างต้น  

ต ารวจก็ไม่สามารถแจ้งข้อหาเพ่ิมเติมได้ทันทีแม้ต ารวจจะมีอ านาจจับกุมหรือแจ้งข้อหาและ
ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาในข้อหาสมคบโดยตกลงกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 8 
วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 แล้วต ารวจผู้ขออนุมัติต้องรีบด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้วรายงานให้เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทราบทันทีในการด าเนินคดี จะต้องแยกบทบาทของ
ผู้เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดให้ออกว่าใครคือผู้สมคบ ใครคือผู้สนับสนุน และใครคือตัวการ เพ่ือ
จะได้วางแนวทางการสืบสวนสอบสวนและฟ้องคดีให้ถูกต้อง อันจะท าให้สามารถลงโทษผู้กระท า
ความผิดตามพฤติการณ์ของผู้กระท าความผิดแต่ละคนได้เมื่อมีการสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดอันเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด มาตรา 8 วรรคหนึ่งแล้ว ต่อมา ได้มีการกระท าความผิดหลักจนส าเร็จ ความผิดฐานสมคบ
และความผิดหลักเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทต้องลงโทษบทหนัก ถ้าความผิดหลัก
อยู่ในระหว่างการสอบสวน ยังไม่ได้ฟ้องคดีต่อศาล ย่อมสามารถด าเนินคดีในข้อหาสมคบฯ ได้ โดย
การแจ้งข้อหาเพ่ิมเติม แต่ให้แยกส านวนการสอบสวน และฟ้องไปในคราวเดียวกันกับความผิดข้อหา
หลัก ถ้าในความผิดหลักได้ฟ้องคดีต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณา หากฟ้องในข้อหาสมคบ
อีกจะเป็นฟ้องซ้อน ตามประมวลกฎมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง เพราะเป็นการ
กระท ากรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท ถ้าความผิดหลักได้ฟ้องคดีต่อศาลและมีค าพิพากษาเสร็จ
เด็ดขาดแล้ว หากฟ้องข้อหาสมคบอีก ก็จะเป็นฟ้องซ้ าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 39 (4) 

ปัญหาการให้อ านาจต ารวจในการแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
เพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เนื่องจากมาตรา 14 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่มีความส าคัญสร้างผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทั่งในทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศความสงบเรียบร้อย และ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนและแม้รัฐบาลจะใช้มาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวดแต่ก็ไม่อาจแก้ไขปัญหานี้ได้หมดหรือ
ลดน้อยลงจากสังคมได้ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายยาเสพติดในปัจจุบันที่มีอยู่กระจัดกระจายอยู่หลายฉบับ
มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันมีผู้รักษาการให้
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เป็นไปตามกฎหมายกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม และส านักนายกรัฐมนตรี เป็นต้นด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นสาเหตุให้การด าเนินการตาม
กฎหมายขาดเอกภาพและไม่ด าเนินในทางทิศเดียวกันอย่างไรก็ตามการด าเนินงานในแต่ละประเทศ
ย่อมประสบปัญหาที่แตกต่างกันตามลักษณะปัญหาที่แต่ละประเทศประสบอยู่ส าหรับประเทศไทยนั้น
ประสบปัญหาที่เรียกได้ว่าครบวงจร คือ เป็นทั้งภาครัฐแนวหน้าแหล่งผลิตยาเสพติดภายในประเทศ
เส้นทางผ่านเข้าออกประเทศดังนั้นมาตรการที่ด าเนินงานในปัจจุบันจึงแบ่งเป็นสองลักษณะต้อง
ด าเนินการควบคู่กันไปคือ การลดความต้องการการเสพหรือการใช้ยาเสพติด ได้แก่ การป้องกันไม่ให้
เกิดการใช้ยาเสพติดตลอดจนการบ าบัดการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  ผลการศึกษาอ านาจจับกุมหรือแจ้ง
ข้อหาของต ารวจแก่ผู้สบคบกันกระท าความผิด ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 พบว่ามีปัญหาการได้รับอนุมัติจาก
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก่อนต ารวจจับกุมหรือแจ้งข้อหาสมคบกัน
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแบ่งเป็นปัญหาการให้อ านาจต ารวจในการจับกุม ผู้สมคบโดยการ
ตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และปัญหาการให้อ านาจต ารวจใน
การแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ.2534 เนื่องจากมาตรา 14แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษและเป็นกฎหมายเฉพาะได้มีข้อบังคับไว้ว่าการ
จับกุมหรือการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 6 หรือตามมาตรา 8 ต้องได้รับอนุมัติจาก
เลขาธิการก่อนและเมื่อด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้วให้รายงานให้เลขาธิการทราบทันที  การขอ
อนุมัติ การอนุมัติ และการรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกฯฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ฉบบที่ 2 (2535) ดังกล่าวข้างต้นต ารวจจึงจะมีอ านาจจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้ที่
สมคบกันกระท าความผิดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534ได้โดยมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 

ได้ด าเนินงานภายใต้อ านาจแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 
และพระราชบัญญัติมาตรการในหารปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ตาม
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 306/2553 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง ปฏิบัติการประเทศไทย
เข็มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 3 และค าสั่งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 14/2553 เรื่อง ปฏิบัติการเร่งรัด 3 เดือน (มกราคม -มีนาคม 
2554) รองรับปฏิบัติการฯ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 3 และค าสั่งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอย่างยั้งยืน ปี2556 ค าสั่งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 24/2555 
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เรื่อง โครงการ  ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วันและค าสั่ง
ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 25/2555 เรื่อง โครงการชุมชนอุ่นใจได้
ลูกหลานกลับคืน”ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน พ้ืนที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ แต่เนื่องจาก
ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามยาเสพติดมีความไม่ชัดเจน ทั้งด้านบทบัญญัติในการ
ให้อ านาจแก่ต ารวจในการจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบกันกระท าความผิด ตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และ
ปัญหาอ่ืนๆที่ท าให้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวไม่เกิดประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดส่วนใหญ่ จะเป็นการกระท าท่ีมีการแบ่งหน้าที่และสั่งงาน
กันตามล าดับชั้น และมีผู้กระท าความผิดเป็นอย่างไรก็ตามการด าเนินงานในแต่ละประเทศย่อม
ประสบปัญหาที่แตกต่างกันตามลักษณะปัญหาที่แต่ละประเทศประสบอยู่ส าหรับประเทศไทยนั้นเรียก
ได้ว่าครบวงจร คือ เป็นทั้งภาครัฐแนวหน้าแหล่งผลิตยาเสพติดภายในประเทศเส้นทางผ่านเข้าออก
ประเทศ ดงันั้นมาตรการที่ด าเนินงานในปัจจุบันจึงแบ่งเป็น 2 ลักษณะต้องด าเนินการควบคู่กันไป คือ 
การลดความต้องการการเสพหรือการใช้ยาเสพติด ได้แก่ ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ยาเสพติดตลอดจน
การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดผลการศึกษาอ านาจจับกุมหรือแจ้งข้อกล่าวหาของต ารวจแก่ผู้สมคบกัน
กระท าความผิด ตามมาตรา 8 แห่งพรราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 พบว่ามีปัญหาการได้รับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดก่อนต ารวจผู้จับกุมหรือแจ้งข้อกล่าวหาสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดแบ่งเปน็ปัญหาการให้อ านาจต ารวจในการจับกุม ผู้สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพ่ือ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและปัญหาการให้อ านาจต ารวจในการแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบโดยการ
ตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 จากผลของการศึกษา อ านาจจับกุมหรือแจ้งข้อหาของต ารวจแก่ผู้สมคบกันกระท า ความผิด
เกี่ ยวกับยาเสพติด พบว่า  มีปัญหาและอุปสรรคจากมาตรการทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้                                                                                                 
1.ปัญหาการให้อ านาจต ารวจในการจับกุม ผู้สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาตรา 8  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดผู้นั้นสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าได้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่งผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้นเมื่อพิจารณามาตรา 8 แล้ว พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้การท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได้ให้อ านาจต ารวจในการจับกุมผู้ที่สมคบโดยการตกลงกัน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่มีข้อยกเว้น ตามมาตรา 14 ที่บัญญัติไว้
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ว่าการจับกุมหรือการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 6 หรือตามมาตรา 8 ต้องได้รับอนุมัติ
จากเลขาธิการก่อนเมื่อด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้วให้รายงานให้เลขาธิการทราบทันที การให้
อ านาจในการจับกุมตามมาตรา 8   แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ของต ารวจไม่สามารถด าเนินการจับกุมผู้ที่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่
สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ทันทีถึงแม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
ตามมาตรา 78 และมาตรา 80 หลักทั่วไปของกฎหมายได้ให้อ านาจจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมาย
ของต ารวจไว้แต่มีข้อยกเว้นการจับกุมผู้สมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาตรา 8  แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เนื่องจาก
มาตรา 14 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษและเป็นกฎหมายเฉพาะได้มีข้อบังคับไว้ว่าการจับกุมหรือการแจ้ง
ข้อหาแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 6 หรือตามมาตรา 8 ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการก่อน และ
เมื่อด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้รายงานเลขาธิการทราบทันที   การขออนุมัติ การอนุมัติและ
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 2(2535)ดังกล่าวข้างต้น  บทบัญญัติมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 นี้ มีเจตนารมณ์เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทยมาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐ 

2.ปัญหาการให้อ านาจต ารวจในการจับกุม ผู้สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาตรา 8  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดผู้นั้นสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าได้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่งผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้นเมื่อพิจารณามาตรา 8 แล้ว พระราชบัญญัติมาตรการใน 

การปราบปรามผู้การท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได้ให้อ านาจต ารวจในการ
จับกุมผู้ที่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่มี
ข้อยกเว้น ตามมาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่าการจับกุมหรือการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 
6 หรือตามมาตรา 8 ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการก่อนเมื่อด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้วให้
รายงานให้เลขาธิการทราบทันที การให้อ านาจในการจับกุมตามมาตรา 8   แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ของต ารวจไม่สามารถ
ด าเนินการจับกุมผู้ที่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ได้ทันทีถึงแม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความตามมาตรา 78 และมาตรา 80 หลักทั่วไปของ
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กฎหมายได้ให้อ านาจจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายของต ารวจไว้แต่มีข้อยกเว้นการจับกุมผู้สมคบ
กันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาตรา 8  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เนื่องจากมาตรา 14 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษและเป็น
กฎหมายเฉพาะได้มีข้อบังคับไว้ว่าการจับกุมหรือการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 6 หรือ
ตามมาตรา 8 ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการก่อน และเมื่อด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้
รายงานเลขาธิการทราบทันที   การขออนุมัติ การอนุมัติและการรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2(2535)ดังกล่าวข้างต้น  บทบัญญัติ
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 นี้ มีเจตนารมณ์เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายรัฐธรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยมาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า การ
ใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ล่าช้า และกฎหมายได้บัญญัติให้ต ารวจแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหา 
ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 83 วรรคสองที่บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่เจ้าพนัก
เป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับพร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าผู้
ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้นนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานใน
การพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิทีจะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความและ
ตามมาตรา 84 (1) ที่บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นแจ้งข้อ
กล่าวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับ
ทราบและอ่านให้ฟังและมอบส าเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับคนนั้น    อีกทั้งถ้าต ารวจผู้จับกุมหรือแจ้ง
ข้อหาไม่ได้แจ้งข้อหาให้แก่ผู้ต้องหาในชั้นจับกุมถือว่าขัดต่อกฎหมาย เป็นการจับกุมโดยไม่ชอบต่อ
กฎหมายในชั้นสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อหาให้แก่ผู้ต้องหาทราบท าให้เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายพนักงานอัยการจะสั่งฟ้องไม่ได้และผู้ต้องหาอาจใช้สิทธิ์นี้ต่อสู้ในชั้นศาลได้ว่าต ารวจไม่ได้แจ้ง
ข้อหาให้ทราบให้การจับหรือแจ้งข้อหาไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลอาจยกฟ้องได้ 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวถ้ามีบุคคลผู้กระท าความผิดฐานสมคบกันเพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด พ.ศ.2534 แล้ว แต่หากบุคคลผู้กระท าความผิดฐานสมคบกันดังกล่าวแล้วนั้น ต ารวจผู้รับผิดชอบ
คดียังมิได้ด าเนินการท าหนังสือจากต้นสังกัดเพ่ือขออนุมัติแจ้งข้อหาจากเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุมัติแจ้งข้อหาที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2(พ.ศ.2535)ดังกล่าวข้างต้น ต ารวจก็ไม่มีอ านาจแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบโดยการ
ตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตาม
มาตรา 8 เป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกจับกุมในความผิดอ่ืนอยู่แล้ว ต ารวจผู้รับผิดชอบคดีก็ต้องท าหนังสือตาม
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หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุมัติการแจ้งข้อหาที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (ฑ.ศ.
2535) ดังกล่าวข้างต้นเพื่อขออนุมัติแจ้งข้อหาจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด  เช่นกัน จึงจะมีอ านาจแจ้งข้อหาแต่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 8 ที่เป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกจับกุม
ในความผิดอื่นอยู่แล้วได้แม้ต ารวจจะมีอ านาจแจ้งข้อหาปละด าเนินคดีกับผู้ต้องหาในข้อหาสมคบโดย
ตกลงกันเพื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 แล้วต ารวจผู้ขออนุมัติต้องรีบ
ด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้วรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดทราบในทันท ี
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 2.(พ.ศ.2535).ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม 

ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.25354 
กองนิติการ.[ออนไลน์]พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด  พ .ศ .2534  เข้ าถึ ง ได้ จาก htt://www.trang.go.thcnb/kukmrary2.htm 
กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (2541) กฎหมายและระเบียบในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ต ารวจ 

โกวิท ศุกร์เสพย์.(2539).ทัศนะของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหา 
เกี่ยวเนื่องกับคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด

 เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534.วิทยานิพนธ์คณะสังคมศาสตร์.สาขาสงเคราะห์มหาบัณฑิต. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 306/2553 ลง 18 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะท่ี 3. 

ค าสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 14/2553 เรื่องปฏิบัติการเร่งรัด 3 เดือน 
(มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2554)รองรับปฏิบัติการฯรั้วป้องกันระยะท่ี 3 

ค าสั่งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 24/2555 เรื่องปฏิบัติการพลัง 
 แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 
ค าสั่งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 25/2555 เรื่องโครงการ ชุมชนอุ่น 
 ใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน พ้ืนที่แพร่ระบาดทั่ว       
 ประเทศนิคมไชยรักษา(2554)มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามยาเสพติด 
 กรณีศึกษาทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท าผิดนิติศาสตร์มหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยปทุมธานี              



17 
 

  นุจรินทร์  จันทร์รายศรี (2548)ยาเสพติด ปัญหา การป้องกันและการแก้ไขงานวิจัยหลักสูตร 
 ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บ.ย.ส.)รุ่นที่ 8.วิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงานศาล
ยุติธรรม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ปฐมพร  ลือเสียง. (2541). การสอบสวนคดีเก่ียวกับ 
 ยาเสพติดศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการสอบสวนกองบัญชาการต ารวจปราบปราม 
 ยาเสพติด. วิทยานิพนธ์คณะสังคมศาสตร์.สาขาสังคมสงเคราะห์มหาบัณฑิต. มหา
วิทยาศาสตร์. 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. [ออนไลน์]. (2555). เข้าถึงได้จาก ripub@royin.go.th
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519. 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534พระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522. 
วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี.[ออนไลน์](2555)เข้าถึงได้จาก http://th.wikipefia.org/wiki. 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1.(2553).ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ 
 ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2และผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด1   
 ตุลาคม-28 กุมภาพันธ์ 2553 ส านักงาน ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรม. 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1.(2554).ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ 
 ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่  3 และผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
(พฤศจิกายน-กันยายน 2554)ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม 
สุพัตรา สุภาพ.(2531)ปัญหาสังคมพิมพ์ครั้งที่ 8.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ไทยวัฒนพาณิชย์สุนทรี ท.
ชัยสัมฤทธิ์โชค.(2554).พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เอกสารค าสอนวิชา 
 นิติเภสัชและจริยะธรรมหัวข้อ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ กรุงเทพฯ :อุษาการพิมพ์
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(2553) 
รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ประจ าปี พ.ศ.2550 -2552.กรุงเทพมหานคร :
กระทรวงยุติธรรมฤทัยรัตน์  
ไกรรอด.[ออนไลน์].(2552).5รั้วล้อมไทยพ้นภัยยาเสพติด.เข้าถึงได้จากhttp://www.thai health. 
or.th/node/9831. 

 
 
 
 

mailto:ripub@royin.go.th
mailto:ripub@royin.go.th
http://th.wikipefia.org/wiki.ศูนย์


18 
 

 
 


