
แบบสอบถามความคิดเหน็ต่อร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
ขอความร่วมมือท่านโปรดแสดงความคิดเห็น โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ก าหนดไว้ 

 

ภาค ๑ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ประเด็นสอบถาม เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้มีการจัดท านโยบายและ 
แผนระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

    

๒. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้มีคณะกรรมการเพ่ือเป็นกลไก
การแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน ๔ คณะ ประกอบด้วย ๑. คณะกรรมการ 
ป.ป.ส. เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒. คณะกรรมการควบคุม 
ยาเสพติด ท าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมและการขออนุญาตเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด ๓. คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
วินิจฉัยว่าทรัพย์สินของผู้ต้องหาเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดหรือไม่ 
และ ๔. คณะกรรมการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การบ าบัดรักษาและก ากับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติด 

    

๓. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้คณะกรรมการ ป.ป.ส. มีอ านาจ
ก าหนดเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่เพ่ือทดลองเพาะปลูกพืชเสพติด
หรือทดลอง ทดสอบผลิตยาเสพติดหรือให้ เสพหรือครอบครอง            
ยาเสพติดตามประเภท ชนิดและปริมาณที่ก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ 
ในการศึกษา วิจัย การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และลด อันตรายจากยาเสพติ ด  โดยให้ อยู่ ภ ายใต้ การควบคุม 
ตามพระราชกฤษฎีกา 

    

๔. ท่ าน เห็ นด้ วยหรือไม่ที่ จะก าหนดให้ สามารถอนุญ าตให้ 
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เช่น กัญชาหรือพืชกระท่อม เพ่ือการ
บ าบัดรักษาโรค หรือเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 

    

๕. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการปรับปรุงอัตราโทษในคดียาเสพติด
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยการก าหนดให้มีอัตราโทษที่มีความแตกต่างกัน
ตามพฤติการณ์และระดับความร้ายแรงของการกระท าความผิด  
เพ่ือให้อัตราโทษที่ใช้ในคดียาเสพติดมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนกับ
การกระท าความผิด 

    

๖. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ยังคงก าหนดโทษประหารชีวิตในคดี            
ยาเสพติด ในกรณี ที่ ผู้ กระท าความผิด เป็น ผู้ ผลิ ต  นายทุนหรือ 
ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ 

    



๒ 

 

ภาค ๑ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ประเด็นสอบถาม เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

๗. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ยังคงก าหนดให้มีความผิดฐานเสพยาเสพติด     

๘. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้การไม่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การอนุญาต เช่น การที่ผู้ ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๓ เช่น ร้านขายยาไม่จัดให้มีป้ายเพ่ือแสดงว่าเป็นสถานที่
จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๓ ไม่เป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษ
จ าคุก แต่ก าหนดให้เป็นความผิดทางปกครองที่มีโทษเป็นการตักเตือน 
การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตแทน 

    

๙. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดโทษส าหรับนิติบุคคล หากนิติบุคคลนั้น
มีส่วนร่วมกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

    

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

........................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... ..................................................................
......................................................................................................................  .................................................................. 

 

ภาค ๒ การด าเนินคดียาเสพติด 

ประเด็นสอบถาม เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

๑๐. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้ในกรณีที่พนักงานสอบสวน
ส่งส านวนให้พนักงานอัยการแล้ว หากพนักงานอัยการเห็นควรแจ้ง
ข้อหาสมคบหรือสนับสนุนหรือช่ วยเหลือ เพ่ิมเติมกับผู้ ต้ องหา  
ให้พนักงานอัยการมีอ านาจอนุมัติให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา 
ฐานสมคบหรือฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือแก่ผู้ต้องหา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินคดี 

    

๑๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ ป.ป.ส. 
หรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี           
มีอ านาจในการใช้ เครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือสะกดรอยติดตามผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดหรือจะกระท า

    



๓ 

 

ภาค ๒ การด าเนินคดียาเสพติด 

ประเด็นสอบถาม เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด 

๑๒. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้การกระท าความผิดเกี่ยวกับ           
ยาเสพติดเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถด าเนินการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ 

    

๑๓. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินที่มีอัยการสูงสุดเป็นประธาน เพ่ือท าหน้าที่วินิจฉัยว่าทรัพย์สิน
ผู้ต้องหาเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือไม ่

    

๑๔. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน มีอ านาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
ท าหน้าที่วินิจฉัยว่าทรัพย์สินผู้ต้องหาเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินได ้

    

๑๕. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ริบ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดของจ าเลยแล้ว แต่หากไม่
สามารถบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้นได้ ให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอ่ืน 
ของจ าเลยหรือผู้ถูกตรวจสอบได้ แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินนั้น 

    

๑๖. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การกระท าความผิดของผู้ต้องหาหรือจ าเลย เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้ริบแล้ว 
ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เพ่ือใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

    

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

................................................................................................................................. ........................................................

........................................................................... ..............................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................

............................................................................................................................. ............................................................

............................................................................................................................................................. ............................ 

.................................................................. .......................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................ 



๔ 

 

ภาค ๓ การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด 

ประเด็นสอบถาม เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

๑๗. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้ผู้เสพยาเสพติดที่สมัครใจ
และเข้ารับการบ าบัดรักษาจนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว พ้นจากความผิดฐานเสพยาเสพติด 

    

๑๘ . ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้ในกรณีที่ เจ้าพนักงาน 
ป.ป.ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเมื่อตรวจพบผู้เสพยาเสพติด 
ให้เจ้าพนักงาน สอบถามผู้นั้นว่าจะยินยอมเข้ารับการบ าบัดรักษาหรือไม่ 
หากผู้นั้นยินยอมก็ให้เจ้าพนักงานส่งตัวผู้นั้นไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด
หรือศูนย์คัดกรองเพ่ือเข้ารับการบ าบัดรักษาโดยไม่มีการด าเนินคดีกับผู้นั้น 
แต่หากไม่ยินยอมก็ให้แจ้งไปยังพนักงานสอบสวน เพ่ือด าเนินการ 
ตามกฎหมายต่อไป 

    

๑๙. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้การด าเนินคดีกับผู้ เสพ          
จะมีการน ามาตรการอื่นแทนการด าเนินคดีอาญา หรือมาตรการอื่นแทน
การลงโทษมาใช้บังคับ 

    

๒๐. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ 

    

๒๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ มีอ านาจให้ผู้เสพอยู่ในความดูแลได้
เป็ น เวล าไม่ เกิ น  ๒ ๔  ชั่ ว โม ง  ก่ อนส่ งไปยั งศู น ย์ คดกรองห รือ
สถานพยาบาล เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ ชื่อ อาชีพ ที่อยู่
ประวัติ รายได้และพฤติการณ์อ่ืนของผู้นั้น 

    

๒๒. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้มีคณะกรรมการบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ที่ อยู่ ในความรับผิดชอบของกระทรวง
ส าธ ารณ สุ ข  เ พ่ื อ ท าห น้ าที่ ก า ห น ด น โย บ าย ห รื อ ม าต รก าร 
เกี่ยวกับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคมแก่ผู้ เสพ 
ยาเสพติด รวมถึงมีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในส่วน 
ที่เก่ียวข้อง 

    

๒๓. ท่ านเห็นด้วยหรือไม่ที่ จะก าหนดให้มี คณะอนุกรรมการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในทุกจังหวัด เพ่ือควบคุมและก ากับดูแล        
การด าเนินงานเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในระดับ
พ้ืนที ่

    



๕ 

 

ภาค ๓ การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด 

ประเด็นสอบถาม เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

๒๔. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สภาพทางสังคมและดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในทุกจังหวัด  
เพ่ือสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ดูแล เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมและ
ดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบ าบัดรักษา  

    

๒๕. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ จะก าหนดให้กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ติดตาม ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์
แก่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 
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