สภ.อ.เมืองแพร
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
เรื่อง

สรุปสาระสําคัญกรณีการนําผูเสพ/ผูติดสารระเหยเขาสูก ระบวนการฟน ฟูฯ

ตามหนังสือ ศตส.ภ.จว.แพร ที่ พร ๐๐๒๙(ศตส.)/๓๗๗ ลง ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๑ เรือ่ ง แจงการนําผู
เสพ/ผูติดสารระเหยเขาสูก ระบวนการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
คําสั่ง ผกก.สภ.เมืองแพร ใหกระผม ร.ต.ท.วัชระ ดวงชะฎา พงส(สบ1) สภ.เมืองแพร สรุปสาระสําคัญตาม
หนังสือดังกลาวและเอกสารที่เกี่ยวของนําเสนอนั้น ผลการดําเนินการปรากฏดังนี้คอื
๑. กอนหนาที่ กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับนั้น ผูท ี่ใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดย
วิธีสูด ดม หรือวิธีอื่นใด เปนความผิดตาม พ.ร.ก.ปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๗ และมีโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ ตามมาตรา ๒๔ ซึ่งกระบวนการตามกฎหมาย
นั้นเมื่อมีการจับกุมผูกระทําผิดจะตองดําเนินการสงตัวผูต องหายื่นฟองตอศาล หากใหการรับสารภาพตลอดขอ
กลาวหาสามารถฟองดวยวาจา(ใบแดง ) ได หากใหการปฏิเสธก็ทาํ สํานวนการสอบสวนไปตามปกติ
จากกรณีตาม พ.ร.ก. ดังกลาวนัน้ มีขอ ยกเวนใน มาตรา ๒๖ ที่หากผูกระทําความผิดมีอายุไม
เกิน ๑๗ ป ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ แตใหศาลมีอํานาจดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดใน พ.ร.ก. มาตรา
ดังกลาว โดยศาลมีอํานาจสั่งใหสง ตัวผูก ระทําผิดไปรับการบําบัดรักษาในสถานพยานบาลไดอีกดวย ซึง่ ถือวา
เปนแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับผูกระทําความผิดอยางหนึง่
๒. ตามขอ ๑. เมื่อพิจารณาตาม พ.ร.บ.ฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๑๙ วรรคหนึ่งประกอบ กฎกระทรวงฯ (ฉบับแรก ) นั้น ไมปรากฏวามีการกําหนดใหสารระเหย เปนยาเสพติดที่
ผูกระทําความผิดฐานเสพจะตองเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ดังกลาวแตอยางใด
๓. แตในปจจุบัน นับตั้งแตวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๑ อันเปนวันที่ กฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
ลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับนัน้ ไดกําหนดใหสาร
ระเหยตามกฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย ( พ.ร.ก.ตามขอ ๑. ) เปนยาเสพติดประเภทที่อยูใน
บังคับของ มาตรา ๑๙ วรรคหนึง่ แหง พ.ร.บ.ฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ดวย
-/ จากขอ ๓...

-๒๔. จากขอ ๓. จึงหมายความวา นับแตวนั ที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๑ เปนตนไป ผูทกี่ ระทําผิดตามขอ
๒. แลวถูกจับกุม ( ไมจํากัดปริมาณที่ใชเสพ ) ถาไมปรากฏวาตองหาหรือยูใ นระหวางถูกดําเนินคดีใน
ความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุก
หรือยูในระหวางรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล
พนักงานสอบสวนตองนําตัวผูกระทําผิดไปศาลภายใน ๔๘ ชัว่ โมง นับแตเวลาที่ผกู ระทําผิดนั้นมาถึงทีท่ ําการ
ของพนักงานสอบสวน เพื่อใหศาลพิจารณามีคําสั่งใหสงตัวไปตรวจพิสูจนการเสพหรือติดยาเสพติด ( สงฟน ฟู
ตาม พ.ร.บ.ฟน ฟูฯ ม. ๑๙ ) กลาวโดยสรุปคือดําเนินการเหมือนคดีเสพยาบาทั่วไป ซึ่งก็คือสงตัวฟน ฟูตามที่
พนักงานสอบสวนปฏิบัติกนั อยูในปจจุบนั นั่นเอง ไมตองนําตัวสงฟองศาลอีกตอไป
๕. จากขอ ๔. ศาลทีม่ ีอํานาจในการสั่งใหผูกระทําผิดเขารับการฟน ฟู พิจารณาจากศาลที่เขต
อํานาจเหนือตัวผูกระทําความผิดเชนเดิมคือ หากอายุไมถึง ๑๘ ป ยืน่ คํารองตอศาลเยาวชนและครอบครัว ,
อายุตั้งแต ๑๘ ป เปนตนไป ยื่นคํารองตอศาลจังหวัด และหากผูตองหาเปนทหาร ก็ยื่นคํารองตอศาลทหาร
๖. การสงตัวผูกระทําผิดภายหลังจากทีศ่ าลมีคําสั่งแลวนัน้ เมื่อพิจารณาจาก หนังสือของ กรม
คุมประพฤติ กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพฯ ที่ ยธ ๐๓๐๔/ ว ๔๑๖ ลง ๒๗ ม.ย. ๒๕๕๑ ขอ ๑.และ ๒. แลว
สรุปสาระสําคัญไดวา กรณีการจับกุมผูใชสารระเหย (ดมกาว ) ถือวาเปนความผิดซึ่งหนา จะไมมีการตรวจ
ปสสาวะเพื่อใชเปนพยานหลักฐานเนื่องจากการตรวจผูเ สพสารระเหยไมสามารถตรวจปสสาวะได แตใหนํา
ตัวสงศาลภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.ฟน ฟูฯ มาตรา ๑๙ ไดเลย ( แนบสําเนาบันทึกจับกุมไป
พรอมกับคํารองขอฟนฟูฯ )
ในเขตจังหวัดแพรนั้น เมื่อศาลพิจารณาสั่งคํารองแลว หากผูเขารับการตรวจพิสูจนมีอายุ
ตั้งแต ๑๘ ป ขึ้นไป จะตองสงไปควบคุมยังหนวยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ ( เรือนจํา ) และหากอายุไมถึง
๑๘ ป จะควบคุมยังหนวยงานในสังกัดกรมพินิจ ( สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร ) ซึง่ ใน
ปจจุบันหากอํานาจการปลอยชั่วคราวกรณีฟนฟูนนั้
อยูที่สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดแพรทงั้ หมด
(คณะกรรมการฟนฟูฯ) แตหากยึดถือตามหนังสือดังกลาวแลวกรณีของผูเสพสารระเหย นาจะอยูในอํานาจ
ของสถานพินจิ ฯ ดวย แตทั้งนี้ก็ตองดูแนวทางการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวในสวนของจังหวัด
แพรตอไป โดยมีการกําหนดวงเงินประกันสําหรับกรณีผูเสพสารระเหยไวไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
โดยสรุป ตอไปนี้หากมีการจับกุมผูเสพสารระเหย หากเขาเงือ่ นไข ตาม พ.ร.บ.ฟน ฟูฯ
มาตรา ๑๙ วรรคหนึง่ แลว ตองสงตัวผูถ ูกจับกุมเขารับการฟน ฟูเหมือนกรณีผูเสพยาบาทุกประการ นัน่ เอง
โดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงฉบับลาสุดดังกลาว จะไมมีการสงตัวฟองศาลเหมือนเชนในอดีตอีกตอไป
ร.ต.ท. วัชระ ดวงชะฏา
( วัชระ ดวงชะฎา )
พงส.(สบ๑) สภ.เมืองแพร

