ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
--------------------------นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ โฆษกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานความสาคัญและ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๑. กาหนดมาตรการในการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด โดย
๑.๑ ให้คณะรัฐมนตรีมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
๑.๒ ให้ มีค ณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (นายกรัฐมนตรีเป็น ประธาน
กรรมการ และเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นกรรมการและเลขานุการ)
๑.๓ กาหนดการควบคุมยาเสพติด โดยให้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด (ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการ อย. เป็นกรรมการและเลขานุการ)
๑.๔ กาหนดประเภทของยาเสพติดให้โทษเป็น ๕ ประเภท ได้แก่
(๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)
(๒) ประเภท ๒ ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine)
โคเดอีน (Codeine) หรือฝิน่ ยา (Medicinal Opium)
(๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดให้โทษที่มีลกั ษณะเป็นตารับยา และมียาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๒ ผสมอยู่ดว้ ย
(๔) ประเภท ๔ สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ หรือประเภท ๒
เช่น อาเซติค แอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride)
(๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดให้โทษที่มไิ ด้เข้าอยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เช่น พืชฝิ่น
๑.๕ กาหนดประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
(๑) ประเภท ๑ วัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ และมีแนวโน้มในการนาไปใช้
ในทางที่ผดิ สูง
(๒) ประเภท ๒ วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และมีแนวโน้มในการนาไปใช้
ในทางที่ผิดสูง
(๓) ประเภท ๓ วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และมีแนวโน้มในการนาไปใช้
ในทางที่ผิด
(๔) ประเภท ๔ วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และมีแนวโน้มในการนาไปใช้
ในทางที่ผิดน้อยกว่าประเภท ๓
๑.๖ กาหนดเกณฑ์การอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ หลักเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนตารับยาเสพติด และมาตรการควบคุมพิเศษในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒

๒. กาหนดมาตรการในการบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด
๒.๑ ให้มีคณะกรรมการบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายก
รัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ)
๒.๒ ให้ ผู้ ท าความผิ ด ฐานเสพยาเสพติ ด มี ย าเสพติ ด หรื อ วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ เพื่ อ เสพไว้ ใ น
ครอบครองซึ่ งเข้ ารับ การบ าบั ด รัก ษาและได้ รับ หนั งสื อรับ รองว่าเป็ น ผู้ผ่ านการบ าบั ด รักษาจากหั ว หน้ า
สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ้นจากความผิดดังกล่าว
๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเพื่อ ติดตาม
ดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา ให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการบาบัดรักษา
๒.๔ กาหนดความผิดเกี่ ยวกับการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ดังนี้ (๑) ห้ามทาการบาบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติดนอกสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (๒) ห้ามโฆษณา
เกี่ยวกับการบาบัดรักษายาเสพติด ทั้งด้วยตัวเองหรือโดยผู้อื่น
๓. บทกาหนดโทษ
๓.๑ กาหนดอัตราโทษตามฐานความผิด ที่กาหนด ได้แก่ (๑) อัตราโทษสาหรับมาตรการ
การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด (๒) อัตราโทษสาหรับมาตรการการบาบัดรักษาและการฟื้นฟู
สภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด
๓.๒ การกระทาความผิดนอกราชอาณาจักรที่ต้องรับโทษในราชอาณาจักร
๓.๓ โทษสาหรับการผลิต นาเข้า ส่งออก หรือจาหน่ายยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอม
ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ
๓.๔ โทษเกี่ยวกับการผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย มีไว้ในครอบครอง หรือนาผ่านยาเสพติด
ให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
๓.๕ โทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครอง
๓.๖ โทษสาหรับการจูงใจ ชักนา ยุยงส่งเสริม ใช้ อุบายหลอกลวง หรือใช้กาลังบังคับ ให้ผู้อื่น
เสพยาเสพติด
๓.๗ โทษสาหรับความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
๔. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
ในบางกรณีที่ต้องได้รับอนุญาต
โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญั ติ นี้คือ การปรับปรุงบทบัญญั ติของ
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด รวมถึงการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด โดยการรวบรวมและปรับปรุงหลักการของบทบัญญั ติดังกล่าวมากาหนดเป็นร่างพระราช
บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด จะทาให้ประชาชน
เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งและเพื่ อ ประโยชน์ ในการอ้ างอิ ง และการใช้ บั ง คั บ กฎหมายอย่ า งเป็ น ระบบในการป้ อ งกั น การ
แพร่กระจายยาเสพติดและการใช้ยาเสพติดในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะนาไปสู่การเสพติดยาเสพติดซึ่งเป็นการ
บั่นทอนสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนซึ่ง
เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ.
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