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บทคัดยอ 
ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยหลักการถือวา 

ผูเสพหรือผูติดยาเสพติดมีสภาพเปนผูปวยมิใชอาชญากร จึงไมควรท่ีจะดําเนินคดีแกผูเสพหรือผู

ติดยาเสพติดแตควรเปดโอกาสใหไดรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยางเหมาะสม

เพื่อใหโอกาสกลับตนเปนพลเมืองดีตอไป ซึ่งหลักการดังกลาวเปนการใหความสําคัญแกตัวผูเสพ

หรือผูติดยาเสพติดคอนขางมาก แตอยางไรก็ตาม บทบัญญัติท่ีกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ

ไดรับการพิจารณาใหเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกลับมิไดใหความสําคัญไป

ท่ีตัวผูเสพหรือผูติดยาเสพติดอยางแทจริง หากแตกําหนดกรอบเง่ือนไขไววาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

ครบตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้นท่ีจะมีสิทธิเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกลาวคือ 

จะตองเปนผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด ฐานเสพและมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด ฐาน

และมีไวในครอบครองเสพยาเสพติดเพ่ือจําหนาย ฐานเสพและจําหนายยาเสพติดเทานั้น อีกท้ัง

จะตองเปนยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภท และมีปริมาณไมเกินท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 

วาดวยการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด พ.ศ. 2551ดวยเหตุนี้ หาก

ปรากฏวาผูเสพหรือผูติดยาเสพติดคนใดครอบครองหรือมียาเสพติดในปริมาณเกินกวาท่ีกําหนด

ไว แมจะเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดอยางแทจริง และแมจะเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพตดท่ีไม

เคยยุงเก่ียวหรือตองโทษในคดียาเสพติดมากอน ก็ไมมีสิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติดตามพระราชบัญญัตินี้อยางเด็ดขาด อันเปนการจํากัดเง่ือนไขการเขารับการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดไวท่ีปริมาณยาเสพติดท่ีมีไวในครอบครองอยางเครงครัด โดยมิได

พิจารณาถึงลักษณะหรือความประพฤติหรืออาการของผูตองหานั้นประกอบวาเปนผูปวยท่ีสมควร

จะไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามกฎหมายนี้หรือไม ซึ่งปญหาขอนี้มีความแตกตาง

จากประเทศสหรัฐอเมริกา และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ท่ีมีเกณฑในการพิจารณาใหบุคคลใด

เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดนั้น จะพิจารณาโดยใหความสําคัญไปท่ีสภาวะใน

รางกายของผูติดยาเสพติดวาเปนผูท่ีเสพหรือติดยาเสพติดอยางแทจริงหรือไม โดยไมมีขอจํากัด

ในเร่ืองของปริมาณยาเสพติดท่ีผูนั้นครอบครองเปนเกณฑในการพิจารณารวมดวยแตอยางใด ซึ่ง
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จะสามารถคัดกรองบุคคลผูเสพหรือติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ

ติดไดอยางแทจริง 

สวนในข้ันตอนเม่ือครบกําหนดเวลาตามแผนฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะพิจารณาวินิจฉัยวาผลการบําบัดเปนท่ีนา

พอใจหรือไม ซึ่งหากผลการบําบัด “เปนท่ีพอใจ” ก็จะปลอยตัวผูเขารับการบําบัดโดยจะมีการแจง

ใหพนักงานอัยการทราบ และถือวาผูนั้น “พนจากความผิดท่ีถูกกลาวหา” (มาตรา 33 วรรค 1) 

โดยใหพนักงานอัยการมีคําส่ังยุติคดีดังกลาว แตหากคณะอนุกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยวาผล

ของการบําบัด “ไมเปนท่ีพอใจ” ก็จะมีการสงเร่ืองใหพนักงานอัยการทราบเพื่อใหดําเนินคดีและ

ส่ังฟองผูตองหาตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตอไป (มาตรา 33 วรรค 2) แตก็มิไดมีการ

บัญญัติถึงคํานิยาม หรือหลักเกณฑในการพิจารณาวินิจฉัยไววา อยางไรจึงจะ “เปนท่ีพอใจ” และ

อยางไร “ไมเปนท่ีพอใจ” ซึ่งกฎหมายปลอยใหเปนเร่ืองการใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยางเต็มท่ี โดยไมมีการสรางหลักเกณฑท่ีชัดเจนข้ึนมาเพ่ือให

คณะอนุกรรมการใชประกอบดุลพินิจการพิจารณาวินิจฉัยถึงผลของการบําบัดดังกลาว 

 นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 

19 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหวาพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมตองดําเนินการฝากขังหรือ

ขอผัดฟองตามกฎหมาย ซึ่งมีความขัดแยงกับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ท่ีกําหนดใหนําตัวผูถูกจับไปศาลภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีผูถูกจับถูกนําตัวไปถึง

ที่ทําการของพนักงานสอบสวนท้ังไมมีบทบัญญัติใดกําหนดถึงความเช่ือมโยงระหวางการนําตัว

ผูตองหาเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กับการผัดฟองฝากขังผูตองหา และ

กฎหมายมิไดกําหนดใหถือวาการนําตัวผูตองหาเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

มีผลแทนการผัดฟองฝากขังผูตองหาดวย ซึ่งปญหาท่ีตามมาก็คือ ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการ

วินิจฉัยวาผลการบําบัด “ไมเปนท่ีพอใจ” ซึ่งพนักงานอัยการมีหนาท่ีดําเนินการส่ังฟองผูตองหายัง

ศาลตอไป ในกรณีท่ีผูตองหานั้นหลบหนี พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการตองดําเนินการ

ออกหมายเรียกตัวผูตองหาเพื่อนําตัวมาดําเนินคดีใหม อันเปนการเพ่ิมภาระใหแกพนักงาน

สอบสวนท่ีจะตองกลับมาติดตามตัวผูตองหาใหม และยอมมีผลกระทบไปถึงหลักเกณฑในเร่ือง

อายุความดําเนินคดีของผูตองหานั้นดวย 

 
1. บทนํา 
 การเบี่ยงเบนบุคคลจากการเขาสูเรือนจําหรือทัณฑสถานเพ่ือไปยังศูนยบําบัดฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 นั้น 

โดยทั่วไปแลวถือวาเปนกระบวนการท่ีเปนประโยชนท้ังในแงสุขภาพของผูติดยาเสพติด และในแง

ของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนลดปญหาผูตองขังลนเรือนจําอยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา

จํานวนผูเสพยาเสพติดมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องและจํานวนผูกระทําความผิดซ้ําในคดียา
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เสพติดก็มีจํานวนมากเชนกัน ยอมเปนเคร่ืองบงช้ีวาหลักเกณฑ ข้ันตอน และกระบวนการตางๆ 

ในการนําตัวผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเขารับการบําบัดฟนฟูตามพระราชบัญญัติฉบับ

ดังกลาวยังมีปญหาและไมสามารถนํามาใชบังคับอยางไดผลเทาท่ีควร 

 การไมสามารถนําตัวผูเสพหรือผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติดไดตามวัตถุประสงคของกฎหมายเนื่องมาจากบุคคลนั้นไมมีคุณสมบัติตองตามท่ี

กฎหมายกําหนดไว กลาวคือ ในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

พ.ศ. 2545 ไดกําหนดเง่ือนไขและจํากัดคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิไดรับการพิจารณาใหเขารับ

การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไว โดยจะตองเปนผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด ฐาน

เสพและมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด ฐานและมีไวในครอบครองเสพยาเสพติดเพ่ือจําหนาย 

ฐานเสพและจําหนายยาเสพติดฐานใดฐานหน่ึง ท้ังจะตองเปนยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด 

ประเภท และมีปริมาณไมเกินท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง และไมปรากฏวาเปนผูท่ีตองหา หรืออยู

ในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอ่ืน ซึ่งเปนความผิดท่ีมีโทษจําคุก หรือเปนผูท่ีอยูใน

ระหวางรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล กฎหมายดังกลาวมีเง่ือนไขหรือขอจํากัดโดยยึดเอา

ปริมาณและจํานวนของยาเสพติดมาเปนเง่ือนไขในการพิจารณาคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด อันเปนการใหความสําคัญไปท่ีปริมาณยาเสพติด แทนท่ีจะมุง

พิจารณาตัวผูเสพหรือผูติดยาวาเปนผูท่ีเสพหรือติดยาเสพติดอยางแทจริงหรือไม เพ่ือใหผูท่ีเสพ

หรือติดยาเสพติดอยางแทจริงนั้นไดเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพ่ือใหหายขาดจาก

อาการติดยาเสพติด หากพิจารณามาตรการนําตัวผูติดยาเสพติดเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติดในตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี พบวา 

เกณฑในการพิจารณาใหบุคคลใดเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดนั้น จะพิจารณา

โดยใหความสําคัญไปที่สภาวะในรางกายของผูติดยาเสพติดวาเปนผูท่ีเสพหรือติดยาเสพติดอยาง

แทจริงหรือไม โดยไมมีขอจํากัดในเร่ืองของปริมาณยาเสพติดท่ีผูนั้นครอบครอง เปนเกณฑในการ

พิจารณารวมดวยแตอยางใด 

 สวนหลักเกณฑเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี ข้ันตอน กระบวนการใชอํานาจ หนาท่ีของ

พนักงานฝายปกครองนั้น พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มิไดมีการ

กําหนดไวโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงตองนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใชแก

กรณีนี้ดวย สวนกระบวนการในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ก็ตองอยูภายใต

พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ซึ่งอาจมีบางกรณีในการปฏิบัติหนาท่ี

ของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีกฎหมายท้ังสองฉบับยังมีความขัดแยงหรือความไมสัมพันธกัน

อยู ไดแก การใชอํานาจตรวจหาสารเสพติดในรางกายเบื้องตนของพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจอันเปนกระบวนการเร่ิมแรกอันจะเช่ือมโยงผูกระทําความผิดใหเขาสูกระบวนการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดแตอํานาจดังกลาวกลับไมมีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 และแมวาการดําเนินการตั้งแตข้ันตอนการจับกุมผูตองหา
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จะนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ แตกฎหมายดังกลาวก็มิไดใหอํานาจให

กระทําไดหากผูตองหาไมยินยอม ซึ่งในทางปฏิบัติก็จะมีแบบการยอมรับการตรวจหาสารเสพติด

เบื้องตนใหผูรับการตรวจลงช่ือใหความยินยอม แตก็มิไดมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดท่ีใหความ

คุมครองการในเรื่องใชอํานาจหนาท่ีของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในการปฏิบัติหนาท่ีใน

ข้ันตอนดังกลาวไวโดยตรง ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจอยูพอสมควร  

 ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งไดแก ข้ันตอนภายหลังส้ินสุดกระบวนการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด เม่ือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปฏิบัติตามแผนการ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนส้ินสุดกระบวนการแลว พนักงานเจาหนาท่ีจะรวบรวมขอมูลผล

การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รายงานตอ

ผูอํานวยการหรือผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหรือผูควบคุมสถานท่ี แลวแตกรณี เพ่ือ

รายงานใหคณะอนุกรรมการฟ น ฟูสมรรถภาพผู ติ ดยา เสพติด พิจารณาตอไป  และ

คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะพิจารณาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ

ติดจากรายงานและความเห็นของผูอํานวยการดังกลาว ซึ่งหลักเกณฑขางตนนี้ เปนไปตามระเบียบ

คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวาดวยการตรวจพิสูจนการฟนฟูสมรรถภาพผูตดิยา

เสพติดการควบคุมตัวและการปฏิบัติตอผูเขารับการตรวจพิสูจนและผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ

ผูติดยาเสพติด พ.ศ.2546 เม่ือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยวาผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติด ผูใดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวนตามที่กําหนดในแผนการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด และผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด “เปนท่ีพอใจ” แลว ให

ถือวาผูนั้นพนจากความผิดท่ีถูกกลาวหาและใหคณะอนุกรรมการ มีคําส่ังปลอยตัวผูนั้นไป แลว

แจงผลใหพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการทราบ มีขอสังเกตวา กฎหมายใชคําวา “ใหถือวา

ผูนั้นพนจากความผิดท่ีถูกกลาวหา” จึงอาจถือไดวาเปนกฎหมายยกเวนโทษตามกฎหมายอื่น

โดยเฉพาะ ซึ่งเปนเหตุทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 39 (7) ดังนั้น เม่ือพนักงานอัยการไดรับแจงจากคณะอนุกรรมการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 33 แลวจึงตองมีคําส่ังยุติการดําเนินคดีกับ

ผูตองหาดังกลาว เนื่องจากกฎหมายใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดท่ีถูกกลาวหาจึงยอม “เปนเหตุ

ตัดอํานาจฟองคดีของพนักงานอัยการ” ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดไดวางแนวทางปฏิบัติในการ

ดําเนินคดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหพนักงานอัยการมีคําส่ัง “ยุติการดําเนินคดีเพราะ

กฎหมายถือวาผูตองหาพนจากความผิด” ดังนั้น เม่ือบุคคลใดเคยไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติดแลว จึงยอมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด อีกไดแตเนื่องจากกฎหมายของ

ไทยไมมีบทบัญญัติในเร่ืองของการติดตามผลภายหลังส้ินสุดกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติด และในขณะเดียวกันผูเสพหรือผูติดยาเสพติดท่ีไดผานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติดแลว จะมีการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ําอีกภายหลังการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
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ซึ่งตามกฎหมายของไทยถือวาผูนั้นพนจากความผิด และไมมีประวัติอาชญากรรมมากอน แตใน

สวนขอเท็จจริงท่ีวาบุคคลเหลานั้นเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดยังคงมีอยู ซึ่งการท่ีผูผานการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลวกลับมาเสพหรือติดยาเสพติดซ้ําอีก ยอมแสดงใหเห็นวา 

กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมไดผลตองตามวัตถุประสงคแหงการบัญญัติ

กฎหมายข้ึนมาใชบังคับแตถาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด “ไมเปนท่ีพอใจ” ให

คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวน หรือ

พนักงานอัยการ เพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินคดีตอไป ซึ่งการจะวินิจฉัยวาเปนท่ีพอใจหรือไม

เปนท่ีพอใจนั้น ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ยังไมมีการ

กําหนดหลัก เกณฑ ให ใชประกอบดุลพินิ จ  ในปจจุบัน ยังอาศัยแต เ พียงดุลพินิ จของ

คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในการวินิจฉัยโดยลําพัง 

 

2. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 การมีบทบัญญัติท่ีกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติดไวอยางเครงครัดเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติดในปจจุบันยังมีขอจํากัดท่ีทําใหผูเสพและผูติดยาเสพติดบางสวนไมไดรับการบําบัดฟนฟู 

อันทําใหกระบวนการในการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในประเทศไทยไมไดผล

เทาท่ีควร ท้ังนี้ ปริมาณยาเสพติดท่ีครอบครองนั้นเปนแตเพียงการบงบอกใหเห็นถึงความหนัก

เบาของโทษ แตไมสามารถบงบอกไดวาผูนั้นเปนผูท่ีสมควรไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ

ติดหรือไมดวยเหตุนี้การกําหนดเงื่อนไขในการพิจารณาใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ

ติด โดยนําชนิด ประเภท ปริมาณของยาเสพติดมาเปนเง่ือนไขในการพิจารณาจึงเปนเร่ืองไม

เหมาะสมอยางย่ิง 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 กําหนดให

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีหนาท่ีในการคนเพ่ือหาหลักฐานวาเปนผูเสพแตไมมีการออก

กฎหมายรับรองการใชอํานาจหนาท่ีในการส่ังตรวจพิสูจนในเบื้องตน จึงทําใหการบังคับใช

พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ยังเกิดความไมชัดเจนและทําใหเกิด

ปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจอยูพอสมควรซึ่งผูเขียนเห็นวา

เนื่องจากกระบวนการดังกลาวเปนจุดเร่ิมตนของการนําตัวผูตองหาเขาสูกระบวนการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดซึ่งนับเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญอยางมากตอกระบวนฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ดังนี้ จึงควรมีการบัญญัติใหอํานาจพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ

ในการดําเนินการตรวจหาสารเสพติดในเบื้องตนไวอยางชัดเจนในกฎหมายดังกลาว เพ่ือใหเกิด

ความชัดเจนในการปฏิบัติหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมายและเกิดความเปนธรรมแกผูตองหาไป

พรอมกัน 
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 สวนมาตรการภายหลังส้ินสุดการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เม่ือผลการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด “เปนท่ีพอใจ” แลว ใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดท่ีถูกกลาวหาและให

คณะอนุกรรมการ มีคําส่ังปลอยตัวผูนั้นไป แลวแจงผลใหพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ

ทราบควรจะมีการเพ่ิมมาตรการติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไวอยางชัดเจน 

โดยกําหนดใหผูท่ีผานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไปแลว จะตองกลับมารายงานตัวและ

รับการประเมินผลตลอดภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร และควรมีการเพ่ิมเติมคํานิยามของคํา

วา “เปนท่ีพอใจ” และ “ไมเปนท่ีพอใจ” และกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมท่ีจะใชในการประกอบ

ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไวในกฎหมายอยางชัดเจนและเปน

รูปธรรม จะเปนการชวยสรางมาตรฐานการใชดุลพินิจ อันจะมีผลตอมาถึงเร่ืองการสั่งคดีของ

พนักงานอัยการ เนื่องจากกฎหมายของไทยมิไดใหอํานาจพนักงานอัยการใชดุลพินิจในการส่ังฟอง

หรือไมฟองไดอีกภายหลังจากท่ีมีคําวินิจฉัยของอนุกรรมการออกมาแลว 
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