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พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสาระสําคัญ ๒ ประการ ดังนี้
๑. แกไขบทบั ญ ญั ติของกฎหมายที่ใชป ริมาณยาเสพติดใหโ ทษเป นเกณฑในการกําหนดฐาน
ความผิดเพื่อจําหนายจากเดิมที่บัญญัติใหเปนบทสันนิษฐานเด็ดขาดมาเปนบทสันนิษฐานไมเด็ดขาด (แกไข
เพิ่มเติมมาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗ วรรคสอง มาตรา ๒๖ วรรคสองและมาตรา ๖๗)
๒. แกไขอัตราโทษความผิดเกี่ยวกับการผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๕)
การแกไขบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญา ในมาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗ วรรคสอง มาตรา ๒๖
วรรคสองและมาตรา ๖๗
ขอพิจารณา
๑. ความหมายและแนวคิดเรื่องขอสันนิษฐานในคดีอาญา
ขอสันนิษฐาน (presumption) เปนหลักเกณฑในวิชาวาดวยพยานหลักฐาน ซึ่งในสวนที่เปนขอ
สันนิษฐานตามกฎหมายเปนเรื่องที่ฝายนิติบัญ ญัติสรางขึ้นเพื่อวางแนวทางในการฟงขอเท็จจริงของศาลให
เปนไปในแนวทางที่ฝายนิติบัญญัติกําหนดไว ขอสันนิษฐานตามกฎหมายประกอบดวยขอเท็จจริง ๒ สวน คือ
ขอเท็จจริงที่เปนเงื่อนไขแหงการสันนิษฐาน (basic fact) ซึ่งฝายนิติบัญญัติกําหนดใหตองมีการนําสืบพิสูจน
และขอเท็จจริงที่รับการสันนิษฐาน (presumed fact) ซึ่งเปนการกระทําที่กฎหมายบัญญัติไววาเปนความผิด
คูความฝายที่ไดรับ ประโยชนจ ากขอสัน นิษ ฐานมีห น าที่นําสืบ ขอ เท็ จจริงที่ เปน เงื่อนไขของการสันนิษ ฐาน
(basic fact) ซึ่งต อ งมี ค วามสั มพั น ธกัน อย างสมเหตุส มผล (rational connection) กั บ ขอ เท็ จ จริง ตามข อ
สันนิษฐาน (presumed fact) เมื่อคูความฝายที่ไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานสามารถนําสืบขอเท็จจริงที่
เปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานไดแลว ศาลจะฟงขอเท็จจริงตามขอสันนิษฐาน (presumed fact) และภาระ
การพิสูจนจะตกแกคูความฝายตรงขามที่ตองนําพยานหลักฐานหักลางขอสันนิษฐานตอไป ขอสันนิษฐานตาม
กฎหมายในคดีอาญาแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแกขอสันนิษฐานเด็ดขาดที่ไมอาจโตแยงได (Irrebuttable
Presumption) หมายความถึงขอสันนิษฐานที่ไมเปดโอกาสใหจําเลยพิสูจนหักลางขอสันนิษฐานเปนอยางอื่น
และขอสันนิษฐานที่ไมเด็ดขาด(Rebuttable Presumption) ที่เปดโอกาสใหจําเลยสามารถพิสูจนขอเท็จจริง
หักลางขอสันนิษฐานได1
เหตุผ ลที่ก ฎหมายลักษณะพยานยอมรับ ขอสันนิษ ฐานความรับ ผิดอาญานั้น เนื่องจากเห็น วา
ปจจุบันการกระทําผิดบางอยางมีรูปแบบและวิธีการกระทําผิดที่ยุงยากซับซอน เชน ความผิดที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติด หรือ อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ การแสวงหาพยานหลัก ฐานลงโทษผู ก ระทํ าผิด เป น เรื่อ งยาก
เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมตองทํางานอยางหนักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจนจนปราศจากขอสงสัย
1

ไกรพล อรัญรัตน, “ผลกระทบของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ ตอความสามารถในการแสวงหาพยานหลักฐาน
เพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยในคดีอาญา”, http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1797.
๑

วาจํ าเลยเปนผูกระทําความผิด การกําหนดขอสันนิษฐานจึงชวยสงเสริมนโยบายปราบปรามอาชญากรรม
นอกจากนี้ขอสันนิษฐานเปนเรื่องที่ใกลความเปนจริงมากกวาที่จะรับฟงขอเท็จจริงไปในทางอื่น เมื่อเปนเชนนั้น
การกําหนดขอสันนิษฐานจึงเปนการดีกวายอมใหสบื พยานซึ่งเสียเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดี
ตัวอยางของขอสันนิษฐานความรับผิดอาญาในกฎหมายไทย ไดแก พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
๒๔๗๘ มาตรา ๖ ที่บัญญัติวา “ผูใดอยูในวงเลนอันขัดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญ ญัตินี้ ใหสันนิษฐานไว
ก อนวาผูนั้นเลนดวย” หรือพระราชบัญ ญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๐
วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา “ผูซึ่งเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงินมากอน ใหสัน นิษ ฐานไวกอ นวาบรรดาทรัพยสิน ดังกลา วเปน ทรัพ ยสินที่ เกี่ย วของกับ การกระทํ า
ความผิดหรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริต แลวแตกรณี” หรือพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา
๑๔๒ วรรคสี่ที่บัญญัติวา “ในกรณีที่มีพฤติการณอันควรเชื่อวาผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น
หากผูนั้นยังไมยอมใหทดสอบตามวรรคสามโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นฝาฝนมาตรา
๔๓ (๒)” เปนตน
๒. ขอสันนิษฐานในคดีอาญาและหลักนิติธรรม (Rule of Law)
หลักนิติธรรม (Rule of Law) นั้นมีผูใหความหมายแตกตางกันไป แตความหมายที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทยเปนความหมายตามที่ศาสตราจารยพิเศษธานินทร กรัยวิเชียร ใหความหมายไว ซึ่งหมายถึง
“หลักการพื้นฐานแหงกฎหมายที่สําคัญในระบอบประชาธิปไตยที่เทิดทูนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและยอมรับ
นับถือสิทธิแหงมนุษยชนทุกแงทุกมุม รัฐตองใหความอารักขาคุมครองมนุษยชนใหพนจากลัทธิทรราชย หากมี
ขอพิพาทใดๆ เกิดขึ้น ไมวาระหวางรัฐกับเอกชนหรือระหวางเอกชนกับเอกชน ศาลยอมมีอิสระในการตัดสินขอ
พิ พาทนั้นโดยเด็ดขาดและโดยยุติธรรมตามกฎหมายของบานเมืองที่ถูก ตองและเปนธรรม”2 ประเทศไทย
รับรองหลักนิติธรรมไวในรัฐธรรมนูญ โดยในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ ซึ่ง
บัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทาง
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม”
การนําขอสันนิษฐานมาใชในคดีอาญาแมจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการปองกันและปรามปราม
อาชญากรรมก็ต าม แตขอสันนิษ ฐานดังกลาวมีปญ หาเรื่อ งความชอบดว ยหลักนิติธรรมในการใชบังคับ อยู
พอสมควร เนื่องจากขอสันนิษฐานขัดแยงกับหลักการสําคัญในการดําเนินคดีอาญาที่ตองสันนิษฐานไววาจําเลย
เป น ผู บ ริสุ ท ธิ์ จ นกว า จะมี คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว า จํ า เลยเป น ผู ป ระทํ า ความผิ ด (หลั ก Presumption of
Innocence) ซึ่ ง เป น หลั ก การที่ ป รากฏอยู ใ น The Universal Declaration of Human Rights หรื อ ใน
International Covenant on Civil and Political Rights รวมถึงรัฐธรรมนูญ ไทยก็บัญญัติรับรองหลักการ
ดังกลาวไวเชนกัน ดังจะเห็นไดวามีการโตแยงความชอบธรรมของขอสันนิษฐานความรับผิดในคดีอาญาเปนคดี
ขึ้นสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเสมอมา
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ศาสตราจารยพิเศษธานินทร กรัยวิเชียร ๒๕๕๓, “หลักนิติธรรม”, บริษัทชวนพิมพ ๕๐ จํากัด, กรุงเทพมหานคร , น. ๒๓.
และโปรดดูเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักนิติธรรมกับการบังคับใชกฎหมายยาเสพติด วันพฤหัสบดีที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๕๙ จัดทําโดยศาลฎีกา.
๒

ในป พ.ศ. ๒๔๙๔ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบธรรมของขอสันนิษฐานความรับผิด
ในมาตรา ๖ ของพระราชบัญ ญั ติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ วาไมขัด กับ รัฐธรรมนูญ โดยตุลาการรัฐธรรมนู ญ
วินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยที่ ต. ๒/๒๔๙๔ วา “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดพิจารณาเรื่องนี้โดยละเอียดแลว เห็น
สอดคลองกันวา ความในมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปญหาในเรื่อง
นี้ มี ค วามหมายเพี ย งว า ในคดี อ าญาทั้ งปวงต อ งถื อ วาผูตอ งหาหรือ จํ าเลยไมมี ค วามผิ ด จนกว าโจทก จ ะมี
พยานหลักฐานมาหักลางขอสันนิษฐานนั้นได ฉะนั้น กฎหมายที่บัญญัติวาผูตองหาหรือจําเลยมีความผิดเสีย
ตั้งแตเบื้องตนทีเดียว บทกฎหมายนั้นยอมขัดรัฐธรรมนูญ มาตรานี้และจะใชบังคับไมได แตพระราชบัญ ญัติ
การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๖ หาไดมีความบัญญัติไวเชนนั้นไม กลาวคือ ยังตองสันนิษฐานวาผูตองหาหรือ
จําเลยยังไมมีความผิดจนกวาโจทกจะนําสืบไดวาจําเลยเขาไปอยูในวงการพนัน จึงเปนอันฟงไดวาในกรณีเชนนี้
มิไดมีการสันนิษฐานใดๆ ในเบื้องแรกกอนที่โจทกนําพยานมาสืบอันจะทําใหขัดกับความในมาตรา ๓๐ แหง
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ก ฎหมายสั น นิ ษ ฐานก็ เป น การสั น นิ ษ ฐานภายหลัง โจทก ได นํ า พยานหลั ก ฐานมาสื บ แล ว
การสันนิษฐานเชนนี้ไมเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แตอยางใด”
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลยมายังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใหวินิจฉัยวา
มาตรา ๑๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ขณะนั้น) ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่องหลักการสันนิษฐานวาจําเลยเปนผูบริสุทธิห์ รือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๑๑/๒๕๔๔ วา “ป ญ หายาเสพติ ด ให โทษในป จ จุ บั น เป น ป ญ หาสํ า คั ญ ร ว มกั น ของนานา
อารยประเทศ ประกอบกับยาเสพติดใหโทษเปนภัยรายแรงตอสุขภาพและชีวิตของมนุษย จึงตองมีบทลงโทษที่
หนักกวาปกติ รวมทั้งตองมีมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาด การที่กฎหมายกําหนดใหปริมาณสารเสพติดใหโทษใน
ประเภทหนึ่งเปนจํานวนที่ชัดเจนตามมาตรา ๑๕ วรรคสองนั้น มุงประสงคเพื่อลงโทษผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก
หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ซึ่งคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไดตั้งแต ๒๐ กรัมขึ้นไป
เสมือนหนึ่งวาการกระทําเชนนั้นเปนไปเพื่อการจําหนาย เนื่องจากปริมาณยาเสพติดยิ่งมากเทาใด ผลกระทบ
ตอสังคมยิ่งมากขึ้นตามไปดวย อยางไรก็ตาม การที่กฎหมายกําหนดปริมาณสารเสพติดใหโทษในประเภท ๑
เป น เพี ย งเกณฑ เปรีย บเที ย บสํ าหรับ ฐานความผิด ที่ จ ะนํ า ไปสูก ารลงโทษเท า นั้ น แต ผู ที่ จะได รับ โทษตาม
กฎหมายดังกลาวจะตองผานการพิสูจนหรือนําสืบของโจทกแลววาเปนผูกระทําความผิดจริง โดยศาลจะเปน
ผูวินิจฉัยหรือพิพากษาชี้ขาดและกําหนดโทษ สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ เปนบทบัญญัติที่รับรองหลักการ
พื้นฐานของกฎหมายอาญาของนานาอารยประเทศมีเจตนารมณเพื่อรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้ นฐานของบุคคลซึ่งตกเปน ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาทั่วไปซึ่งมีห ลักวาในคดีอาญาโจทกมีภ าระตอง
นํา สืบ การกระทํา ของผู ตองหาหรือ จํา เลยให ครบทุ กองคป ระกอบความผิด ตามที่ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไว โดย
ผูตองหาหรือจําเลยไมจําตองนําพยานหลักฐานมาพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน ดังนั้น พระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พุทธศักราช ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสองจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓”
และในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มีคํ าวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาความชอบด ว ยกฎหมายของข อ
สันนิษฐานความรับผิดอาญาอีกครั้ง ในการพิจารณามาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งบัญญัติวา ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล
ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลนั้น ซึ่งศาลวินิจฉัยวา “พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เปนขอ
สั นนิษ ฐานตามกฎหมายที่มีผลการสันนิษฐานความผิดของจําเลย โดยโจทกไมจําตองพิสูจนให เห็ นถึงการ
๓

กระทํา หรือ เจตนาอยา งใดอยา งหนึ่งของจําเลยกอ น เปน การนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเป น
เงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา เนื่องจากการสันนิษฐานวาถาผูกระทํา
ความผิดเปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
นั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนใจในการ
กระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และจําเลย
เปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลเทานั้น จึงเปนการ
สันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
บุคคลนั้นไดกระทําความผิดดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการ และบุคคลที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึง
เปนการสันนิษฐานความผิดของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข มิใช
การสั นนิษ ฐานขอเท็จจริงที่เปนองคป ระกอบความผิดเพี ยงบางขอ หลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการ
กระทําอยางหนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา และยังขัดกับหลักนิติธรรมขอที่วาโจทกใน
คดี อาญาตองมีภ าระการพิสู จนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคป ระกอบความผิด นอกจากนี้
บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาและ
จํ า เลย ซึ่งทํ า ให บุ ค คลดั งกล าวอาจถูก จํา กั ด สิท ธิแ ละเสรีภ าพ เช น การถูก จั บ กุม หรือ ถูก คุม ขัง โดยไม มี
พยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิด
ตามที่ถูกกลาวหา บทบัญญัติมาตราดังกลาวในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาและจําเลยโดยไม
ปรากฏวาผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดเกี่ยวกับความผิดนั้น จึงขัดตอหลักนิติธรรม
และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง”
กล า วโดยสรุป แม ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วินิ จ ฉั ย แล ว ว า ข อ สั น นิ ษ ฐานความรับ ผิ ด เด็ ด ขาด ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่บัญญัติใหการมียาเสพติดใหโทษในปริมาณที่กฎหมายกําหนด
ถือเป นเด็ดขาดวาเปน การกระทําเพื่อ จําหนาย ไมขัดกับ หลัก Presumption of Innocence ก็ตาม แตก็มี
ประเด็นเรื่องขอสันนิษฐานความรับผิดในคดีอาญาในกฎหมายบางฉบับ ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขัดกับหลัก
นิติธรรมที่โจทกในคดีอาญามีภาระการพิสูจนการกระทําความผิดของจําเลย และวินิจฉัยวาขอสันนิษฐานความ
รับ ผิ ดดังกลาวขัดรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การแกไขพระราชบั ญ ญั ติยาเสพติดใหโ ทษครั้งนี้จึงเป นการแกไขข อ
สันนิษฐานความรับผิดในคดีอาญา จากขอสันนิษฐานเด็ดขาดเปนขอสันนิษฐานไมเด็ดขาด เพื่อเปดโอกาสให
ผูกระทําความผิดสามารถนําสืบพิสูจนหักลางขอสันนิษฐานได เปนการแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับหลักนิติ
ธรรมนั่นเอง
๓. บทบัญญัติของพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวของกับ
ขอสันนิษฐานในคดีอาญา
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสวนที่แกไขบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อจําหนาย อยูในมาตรา ๓ ถึงมาตรา ๕ และมาตรา ๗ ดังนี้

๔

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้
แทน
“การผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ตามปริมาณ
ดังตอไปนี้ ใหสันนิษฐานวาเปนการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
(๑) เด็กซโตรไลเซอรไยด หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแต ศูนยจุดเจ็ด
หามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหาหนวยการใชขึ้นไปหรือมีน้ําหนักสุทธิ
ตั้งแตสามรอยมิลลิกรัมขึ้นไป
(๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธแอมเฟตามีน มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตสามรอยเจ็ด
สิบหามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหาหนวยการใชขึ้นไปหรือมีน้ําหนักสุทธิ
ตั้งแตหนึ่งจุดหากรัมขึ้นไป
(๓) ยาเสพติดให โทษในประเภท ๑ นอกจาก (๑) และ (๒) มีป ริม าณคํานวณเปนสารบริสุท ธิ์
ตั้งแตสามกรัมขึ้นไป”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวในครอบครองคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไดตั้งแตหนึ่งรอยกรัม
ขึ้นไป ใหสนั นิษฐานวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ไวในครอบครองมีปริมาณตั้งแตสิบ
กิโลกรัมขึ้นไป ใหสันนิษฐานวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๗ ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ โดยไมไดรับอนุญาตตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
บทบัญญัตมิ าตรา ๓ ถึง ๕ และมาตรา ๗ ขางตนมีขอสังเกตดังนี้
(๑) เดิมการพิจารณาพิพากษาคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๑๗ วรรคสองและมาตรา ๒๖ วรรคสอง เมื่อพนักงานอัยการฟองจําเลยวา
จําเลยมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และโจทก
สืบไดวาจําเลยมียาเสพติดดังกลาวตามปริมาณที่กฎหมายกําหนดไว พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ ใหถือวา การกระทําของจําเลยเปนการกระทําเพื่อจําหนายทันที โดยพนักงานอัยการโจทกไมตองนํา
พยานหลักฐานมาสืบพิสูจนการกระทําของจําเลยวาเปนการกระทําเพื่อจําหนายหรือไม (คําพิพากษาฎีกาที่
๕

๑๔๒๒๖/๒๕๕๓3, ๗๐๐๗ /๒๕๕๓4, ๑๑๘๑/๒๕๕๑5 เปนตน) การแกไขบทบัญญัติในมาตรา ๑๕ วรรคสาม
มาตรา ๑๗ วรรคสองและมาตรา ๒๖ วรรคสอง ครั้งนี้ ทําใหจําเลยสามารถนําสืบพยานหลักฐานหักลางเพื่อให
ศาลวินิจฉัยวา การกระทําของจําเลยเปนการกระทําเพื่อจําหนายหรือไม และหากศาลรับฟงพยานหลักฐาน
แล วเห็น วาการกระทําของจําเลยไมเปนความผิดเพื่อจําหนาย ก็จะลงโทษเพียงฐานมียาเสพติดใหโทษไวใน
ครอบครอง รวมทั้งอาจใชดุลพินิจรอการลงโทษไดหากเขาหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖
กําหนดไว
(๒) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทเฉพาะกาลไวในมาตรา ๘ ซึ่ง
กํ า หนดว า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗ วรรคสองและมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห ง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใหใชบังคับแกคดีที่ศาล
ชั้นตนมีคําพิพากษาแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนํากฎหมายซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ บังคับแกคดีดังกลาวตอไปจนกวาคดีถึงที่สุด สวนคดีซ่งึ คางพิจารณาอยูในศาลชั้นตน
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายยื่นคําแถลงขอสืบพยานหลักฐาน
เพิ่ มเติมวาการกระทําของจําเลยเปนการกระทําเพื่อจําหนายหรือไม ก็ใหศาลสืบพยานหลักฐานเพิ่ม เติมได
ตามที่เห็นสมควร
บทเฉพาะกาลมาตรา ๘ ดังกลาวมีความหมายวา บทบัญ ญัติมาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗
วรรคสองและมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
3

คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๒๒๖/๒๕๕๓ การที่โจทกบรรยายฟองวา จําเลยทั้งสามรวมกันมีเมทแอมเฟตามี น จํานวน ๒๔ เม็ด
(หนวยการใช) แมจะเปนการบรรยายคําวาหนวยการใชไวในวงเล็บหลังคําวาเม็ด ก็ถือวาเปนการบรรยายคําฟองวาจํานวนเม็ด
ของเมทแอมเฟตามีนดังกลาวเปนหนวยการใชดวยแลว กรณีจึงเขาขอสันนิษฐานของกฎหมายตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) วาจําเลยมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองมีปริมาณสิบหาหนวยการใชขึ้นไป ถือวาเปนการมี
เมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
4

คําพิพากษาฎีก าที่ ๗๐๐๗/๒๕๕๓ ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ จํานวน ๑๕ เม็ด ของกลางเปนแอมเฟตามี นหรืออนุพันธ
แอมเฟตามีนที่ผสมอยูจํานวน ๑๕ หนวยการใช มีน้ําหนักรวม ๔.๔๘๐ กรัม คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ได ๑.๔๕๗ กรัม กรณี
ต องด วย พ.ร.บ.ยาเสพติ ดให โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) ที่ บั ญญั ติ วา “การผลิ ต นํ าเขา ส งออก หรือมี ไว ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ตามปริมาณดังตอไปนี้ ใหถือวา เปนการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
เพื่อ จํา หนา ย... (๒) แอมเฟตามีน หรือ อนุพ ัน ธแ อมเฟตามีน มีปริมาณคํา นวณเปนสารบริ สุทธิ์ตั้งแต สามรอยเจ็ด สิบ ห า
มิลลิกรัมขึ้นไป...” ซึ่งเปนบทสันนิษฐานเด็ดขาดแมทางนําสืบของโจทกจะไดความเพียงวา มีผูแจงวาจําเลยจําหนายยาเสพติด
ใหโทษโดยไมมีพยานหลักฐานอื่นที่สอแสดงวาจําเลยมีพฤติการณจําหนายยาเสพติดใหโทษก็ตาม จําเลยก็มีความผิดฐานมี
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ของกลางไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
5

คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๘๑/๒๕๕๑ โจทกฟองวา จําเลยมีเมทแอมเฟตามีน ๒๐ เม็ด น้ําหนัก ๑.๗๘๐ กรัม คํานวณเปนสารบริสุทธิ์
ได ๐.๓๐๗ กรัม ซึ่งเปนปริมาณ ๑๕ หนวยการใชขึ้นไป และมีน้ําหนักสุทธิตั้งแต ๑.๕ กรัมขึ้นไป ไวในครอบครองเพื่อ จํา หนา ย
จําเลยใหก ารรับสารภาพวา มีเ มทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง แตปฏิเสธวา มิไ ดมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพื่อ
จําหนาย ขอเท็จจริงจึงฟงไดตามคําใหการรับสารภาพของจําเลยวา จําเลยมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองจริง ตองดวยขอ
สันนิษฐานของ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม ที่ใ หถือ ว า จํา เลยมีเ มทแอมเฟตามีน ไวใ น
ครอบครองเพื่ อจําหนาย โดยโจทกไมตองนําสืบวาจําเลยมีเจตนามีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
๖

พระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกคดีที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดังนั้น
คดีที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาไปแลวแมอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณแผนกคดียาเสพติด หรือศาล
ฎีกา แลวแตกรณี จําเลยก็ไมอาจยื่นคํารองและอางกฎหมายที่แกไขใหมนี้ตอศาลศาลอุทธรณแผนกคดียาเสพ
ติด หรือศาลฎีกา เพื่อขอนําพยานหลักฐานมาสืบ วาการกระทําของตนไมใชการกระทําเพื่อจําหนาย ศาล
อุทธรณแผนกคดียาเสพติดหรือศาลฎีกาตองพิจารณาพิพากษาไปตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗ วรรค
สองและมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เหตุผลที่ไมนํ ามาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗ วรรคสองและมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห ง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรางพระราชบัญญัตินี้ ไปใชบังคับแกคดีที่
คางพิจ ารณาในศาลอุทธรณ แผนกคดียาเสพติดหรือ ศาลฎีกา เนื่อ งจากมี ป ระเด็นใหพิจ ารณาวาการแกไข
หลักเกณฑเรื่องขอสันนิษฐานความรับผิดในคดีอาญาเปนการแกไขกฎหมายที่เปนคุณ ซึ่งตองใชกฎหมายใน
สวนที่เปนคุณแกผูกระทําความผิดไมวาทางใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ หรือไม เมื่อพิจารณาวา
ขอสันนิษฐานเปนเรื่องของพยานหลักฐานซึ่งเปนสวนหนึ่งของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งโดยหลักการ
ใชกฎหมายวิธีพิจารณาความที่แกไขใหมสามารถใชกับกระบวนพิจารณาในคดีที่คางพิจารณาอยูได แตตองเปน
กระบวนพิจารณาที่ยังไมไดดําเนินการจนเสร็จสิ้นลง หากกระบวนพิจารณาใดไดกระทําเสร็จสิ้นไปโดยชอบ
แลวจะไมกลับไปเพิกถอนแลวเริ่มตนกระบวนพิจารณากันใหมอีก บทบัญญัติที่แกไขใหมจึงไมอาจนําไปใชกับ
คดี ที่ศ าลชั้นตนไดพิจารณาสืบ พยานหลักฐานเสร็จ สิ้นและมีคําพิพากษาแลว เพราะบทกฎหมายที่เปนข อ
สันนิษฐานโดยปกติใชในขั้นตอนการสืบพยานหลักฐานเพื่อหาขอเท็จจริงซึ่งกระทําลงในศาลชั้นตน การจะนํา
มาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗ วรรคสองและมาตรา ๒๖ วรรคสอง ที่แกไขใหมไปใชบังคับแกคดีที่อยู
ระหวางพิจารณาในศาลอุทธรณแผนกคดียาเสพติดหรือศาลฎีกา ยอมเปนผลใหตองมีการเพิกถอนกระบวน
พิจารณาของศาลชั้นตนและสืบพยานหลักฐานกันใหม ทั้งๆ ที่กระบวนพิจารณาที่กระทําลงไปแลวนั้นชอบดวย
กฎหมายทุกประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งพยานหลักฐานของพนักงานอัยการตองเปนพยานหลักฐานที่ผาน
ขั้นตอนการสอบสวนมาโดยชอบ เมื่อในขณะกระทําความผิดกฎหมายบัญญัติใหถือวาการกระทําของจําเลย
เปนการกระทําเพื่อจําหนาย พนักงานสอบสวนอาจไมไดรวบรวมพยานหลักฐานในสวนที่เกี่ยวกับพฤติการณใน
การกระทําความผิดเพื่อจําหนายของจําเลยไว ดังนั้น หากใหบทบัญญัติที่แกไขใหมในสวนนี้มีผลยอนหลังไปถึง
กระบวนพิจารณาในชั้นอุทธรณหรือฎีกาอาจทําใหความยุติธรรมเสียไปได6
6

ในประเด็นเรื่องผลยอนหลังของกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มีคําพิพากษาฎีกาที่ ๙๓๑/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ) วินิจฉัย
ว า ในระหว า งการพิ จ ารณ าของศาลฎี ก า มี พ.ร.บ. แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณ าความอาญ า
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกใชบังคับ มาตรา ๑๙ ของ พ.ร.บ. ดังกลาวยกเลิกความในมาตรา ๘๔ แหง ป.วิ.อ. และใหใช
ความใหม แทน โดยวรรคสุ ดท ายของมาตรา ๘๔ ที่ แ ก ไขใหม ซึ่ งมี ผลใช บั งคั บ ตั้ งแต วันที่ ๒๔ ธั นวาคม ๒๕๔๗ เป นต น ไป
บัญญัติวา ถอยคําใด ๆ ที่ผูถูกจับใหไวตอเจาพนักงานผูจับ หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู
ถูกจับ ถาถอยคํานั้นเปนคํารับสารภาพของผูถูกจับวาตนไดกระทําความผิดหามมิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน แตถา ถอยคําอื่น
จะรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูถูกจับไดตอเมื่อไดมีการแจงสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘๓ วรรค
สอง แกผูถูกจับ แลวแตกรณี แสดงใหเห็นวากฎหมายที่แกไขใหมมุงประสงคที่จะหามมิใหนําคํารับสารภาพในชั้นจับกุมของผู
ถู ก จั บ มารั บ ฟ ง เป น พยานหลั ก ฐานต อ เมื่ อ บทบั ญ ญั ติ เรื่ อ งการแจ ง สิ ท ธิ แ ก ผู ถู ก จั บ ตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ ง หรื อ
มาตรา ๘๓ วรรคสอง ที่แ กไขใหมมีผลใชบังคับ แลว หาไดมีความหมายวาขณะที่ศาลฎีกามีคําพิพากษาคดีนี้ ซึ่งเปน เวลา
ภายหลังจากที่กฎหมายที่แกไขใหมมีผลใชบังคับแลว ตองหามมิใหนําคํารับสารภาพในชั้นจับกุมตามบันทึกการตรวจคนและ
จับกุมมารับฟงประกอบการพิจารณาลงโทษจําเลยทั้งสองดวยไม เพราะเปนพยานหลักฐานที่เจาพนักงานผูจับไดจัดทําขึ้นโดย
๗

(๓) สําหรับ คดียาเสพติดที่อยูระหวางการพิจ ารณาของศาลชั้นตน เพื่อใหคูความสามารถนํา
พยานหลักฐานมาสืบหักลางขอสันนิษฐานได ตามเจตนารมณของการแกไขพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ บทเฉพาะกาลมาตรา ๘ จึงกําหนดใหนํามาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗ วรรคสองและมาตรา
๒๖ วรรคสอง ที่แกไขใหม ไปใชบังคับแกคดีซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลชั้นตนในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ดวย กลาวคือ หากคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน หากจําเลยประสงคจะขอตอสูคดีวาการกระทํา
ของตนเปนการกระทําเพื่อเสพ ไมใชการกระทําเพื่อจําหนาย ก็ใหศาลชั้นตนสืบพยานหลักฐานเพิ่ม เติมได
ตามที่เห็น สมควร โดยให จําเลยยื่นบัญ ชีระบุพยานเพิ่มเติม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๓/๑ และมาตรา ๒๒๙/๑
การแกไขอัตราโทษความผิดเกี่ยวกับการผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ (แกไข
เพิ่มเติม มาตรา ๖๕)
ขอพิจารณา
๑. ปญหาการลงโทษที่ไมไดสัดสวนกับการกระทําความผิด
การลงโทษที่ ได สั ด ส ว นกั บ ความร า ยแรงของความผิ ด (Proportionality of Punishment)
หมายความวา โทษที่ผูกระทําความผิดควรไดรับนั้นตองเทากับความเสียหายที่ผูกระทําความผิดไดกอใหเกิดขึ้น
การลงโทษผูกระทําผิดจึงตองพิจารณาถึงสภาพและความหนักเบาของความผิด ซึ่งประกอบดวยความรายแรง
ของความเสียหายในการกระทําและผลตอสังคมอันเกิดจากการกระทําความผิดนั้นๆ7
ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวายาเสพติดเปนภัยอันตรายรายแรง
สงผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก เปนเรื่องที่รัฐควรใชมาตรการปราบปรามและมาตรการลงโทษที่เด็ดขาด
และรุนแรง แนวความคิดเชิงปองปรามนี้สะทอนผานการกําหนดโทษในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งกําหนดอัตราโทษในความผิดยาเสพติดไวคอ นขางสูง รวมทั้งกําหนดใหมโี ทษขั้นต่ําทั้งโทษจําคุกและ
โทษปรับ แมในความผิดฐานเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ตามมาตรา ๙๑ กําหนดอัตราโทษจําคุกตั้งแต
หกเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เปนตน
สําหรับ ความผิดฐานผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดให โทษในประเภท ๑ เห็น ไดวาโดย
สภาพเปนความผิดที่รายแรง รัฐจึงกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงเพื่อเปนการปราบปรามผูกระทําผิด ซึ่งสอดคลอง

ชอบด ว ยกฎหมายก อ นวั น ที่ ก ฎหมายที่ แ ก ไ ขใหม มี ผ ลใช บั ง คั บ และโจทก ไ ด ส ง อ า งเป น พยานหลั ก ฐานตาม ป.วิ .อ
มาตรา ๒๒๖ โดยชอบแลว ประกอบกับกฎหมายที่แกไขใหมไมมีบทบัญญัติใหนํามาตรา ๘๔ วรรคสุดทายที่แกไขใหมมาใช
บังคับ ตองใชหลักทั่วไปวากฎหมายไมมีผลยอนหลัง ศาลฎีกาจึงนําคํารับสารภาพในชั้นจับกุมของจําเลยทั้งสองตามบันทึกการ
ตรวจคนและจั บ กุ มมารับ ฟ งเป นพยานหลัก ฐานประกอบการลงโทษไดตามกฎหมายเดิ ม และโปรดดู วีร ะพงษ บึ งไกร.
“กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาไมมผี ลยอนหลัง” ในวารสารกระบวนการยุติธรรม. http://www.op.mahidol.ac.th/orla/
e_book/e_book_01.pdf.
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ชญานี เลียบทวี. มาตรการกําหนดโทษในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒. นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕. http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1846/title-biography.pdf
๘

กับกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของยาเสพติด8 ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา ผูใด
ผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุก
ตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท และในความผิดฐานผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติด
ใหโทษในประเภท ๑ เพื่อจําหนาย มาตรา ๖๕ วรรคสอง บัญญัติวา ถาการกระทําความผิดตามรรคหนึ่งเปน
การกระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษประหารชีวิต อยางไรก็ตาม เมื่อมีการบังคับใชพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งและวรรคสองไปสักระยะหนึ่ง พบปญหาในทางปฏิบัติวามีผูกระทํา
ความผิดบางรายซึ่งเปนผูเสพกระทําความผิดฐานนําเขาหรือสงออกยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ แตปริมาณ
ยาเสพติ ด ที่นํา เข า หรือส งออกไปนอกราชอาณาจัก รมีเพี ย งเล็ก นอ ย แต ดว ยบทลงโทษที่ รุนแรงและเป น
บทลงโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ทําใหผูกระทําความผิดตองไดรับโทษสถานเดียวกันกับผูกระทํา
ความผิดที่นําเขาหรือสงออกยาเสพติดใหโทษในปริมาณมาก9 เห็นไดวาการลงโทษที่รุนแรงดังกลาวเปนการ
ลงโทษที่ไมสัดสวนกับการกระทําความผิดและเปนการลงโทษที่ขัดตอหลักนิติธรรม (Rule of Law)10 เชนกัน
การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษในครั้งนี้ จึงแกไขอัตราโทษในความผิดฐานผลิต นําเขาหรือ
สงออกยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ เพื่อใหศาลสามารถลงโทษผูกระทําความผิดตามพฤติการณและความ
รายแรงของการกระทําความผิด
๒. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวของกับขออัตราโทษใน
ความผิดฐานผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสวนที่แกไขอัตราโทษในความผิดฐาน
ผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อยูในมาตรา ๖ ดังนี้

8

อนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) และพิธีสาร
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม อนุ สั ญ ญ าเดี่ ย วว า ด ว ยยาเสพติ ด ให โ ทษ ค.ศ.๑๙๗๒ (The 1972 Protocol Amending The Single
Convention on Narcotic Drugs, 1961) อนุ สั ญ ญ าว า ด ว ยวั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต อ จิ ต และประสาท ค.ศ. ๑๙๗๑ (The
Convention on Psychotropic Substances, 1971) และอนุ สัญ ญาสหประชาชาติ วาด วยการตอต านการลั กลอบคายา
เสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ (The United Nations Convention against Illicit Traffic in
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988)
9

คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๒๐๖/๒๕๕๕ จําเลยนําเขาเมทแอมเฟตามีน จํานวน ๑.๕ เม็ดเขามาในราชอาณาจักร ศาลฎีกาวินิจฉัย
วา วัตถุประสงคของการตรา พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อการปราบปรามและควบคุมยาเสพติดใหโทษ การที่
จําเลยเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเดินทางกลับประเทศไทยโดยนําเมทแอม
เฟตามีน ๑.๕ เม็ดเขามาโดยไมไดรับอนุญาต ถือไดวาเปนการนําเขาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษฯ แลว พิพากษาลงโทษใน
ความผิดฐานนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ จําคุกตลอดชีวิตและปรับหนึ่งลานบาท จําเลยใหการ
รับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจําคุก ๒๕ ปและปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
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พิทยา จินาวัฒน, “สรุปเนื้อหาบทความที่เกี่ยวกับการลงโทษที่ไดสัดสวน” มิถุนายน ๒๕๕๗. http://kamlangjai.or.th/
upload/ebook/file_attach/d-61865e1b083f1b5ab54e015bd7f85d87.pdf.
๙

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๕ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อันเปนการฝาฝน
มาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท หรือประหารชีวิต
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการผลิตโดยการแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุ ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคสาม เปนการกระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ป
ถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงหาลานบาท”
การแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษขางตนมีขอสังเกต ดังนี้
(๑) การแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง เปนการแกไขเรื่องโทษซึ่ง
เป น เรื่อ งกฎหมายอาญาสารบัญ ญั ติ กรณี จึ งเปน เรื่องที่ก ฎหมายที่ใชในขณะกระทํ าความผิ ดแตกตางกั บ
กฎหมายที่ใชในภายหลังกระทําความผิด และตองใชกฎหมายในสวนที่เปนคุณแกผูกระทําความผิดไมวาทางใด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ ดังนั้น หากมีความผิดฐานผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๑ ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง อยูระหวางการพิจารณาของศาลไมวาในชั้นใดก็ตาม ศาล
ตองใชอัตราโทษตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองที่แกไขใหมโดยพระราชบัญญัตินี้ ปรับใชกับจําเลย
ตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่ ๘๙๖๑/๒๕๕๔11
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๙๖๑/๒๕๕๔ โจทกบรรยายฟองเพียงวา จําเลยทั้งสองกับพวกรวมกันผลิตเมทแอมเฟตามีนจํานวน
๕๐เม็ด น้ําหนักไมปรากฏชัด โดยมิไดบรรยายวาจํานวนเม็ดของเมทแอมเฟตามีนดังกลาวเปนหนวยการใชดวย จึงไมอาจรับ
ฟงไดวา เมทแอมเฟตามีนจํานวน ๕๐ เม็ดดังกลาวที่จําเลยที่ ๑ ผลิต และจําเลยที่ ๒ เปนผู ส นับ สนุน จํา เลยที่ ๑ ในการ
กระทําความผิดฐานผลิตมีป ริมาณ ๕๐ หนวยการใชหรือมีปริมาณสิบหา หนวยการใชขึ้นไป กรณีจึงตองรับฟงขอเท็จจริงให
เปนคุณ แกจําเลยทั้งสองวา เมทแอมเฟตามีนจํานวน ๕๐ เม็ด ดังกลา วมีจํา นวนหนว ยการใชไ มถึงปริม าณที่กําหนดตาม
พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (ใหม) ซึ่งการผลิตเมทแอมเฟตามีนโดยการแบงบรรจุมีจํานวน
หนวยการใชไมถึงปริมาณที่กําหนดตาม พ.ร.บ.บัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (ใหม) เปน ความผิด
ตาม พ.ร.บ.บัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖๕ วรรคสาม ซึ่งเปนกฎหมายที่บัญญัติแกไขเพิ่มเติมใหมและมี
เงื่อนไขอันเปนองคประกอบความผิดกับมีระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ ที่เปนคุณมากกวามาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (เดิม) ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดและมีระวางโทษจําคุก
ตลอดชีวิต ดังนั้น จึงตองใชกฎหมายในสวนที่เปนคุณบังคับแกจําเลยทั้งสองตาม ป.อ. มาตรา ๓ จําเลยที่ ๑ จึงมีความผิดตาม
พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (เดิม), ๖๕ วรรคสาม (ใหม), ๖๖ วรรคหนึ่ง (ใหม) ประกอบ ป.อ.
มาตรา ๘๓ และจําเลยที่ ๒ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (เดิม), ๖๕ วรรคสาม
(ใหม) ประกอบ ป.อ. มาตรา ๘๖ ปญหานี้เปนปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย แมไ ม มี คูค วามฝายใดยกขึ้น ฎีก า
ศาลฎี ก ายอ มมีอํ านาจหยิบยกขึ้นอางและแกไขโดยปรับบทกฎหมายใหถูก ตอ ง รวมทั้ง แกไ ขโทษเสีย ใหมใ หเ หมาะสม
สอดคลองกับบทกฎหมายที่แกไขใหมดังกลาวไดตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕
๑๐

(๒) การใชกฎหมายในสวนที่เปนคุณ กับจําเลยที่คดีถึงที่สุดไปแลวนั้น ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓ (๑) บัญญัติวา “ถาผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษ หรือกําลังรับโทษอยู และโทษที่กําหนดตามคํา
พิพากษาหนักกวาโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง เมื่อสํานวนความปรากฏแกศาลหรือเมื่อ
ผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้น หรือพนักงานอัยการรองขอ ใหศาลกําหนด
โทษเสีย ใหมต ามกฎหมายที่ บั ญ ญั ติในภายหลัง ในการที่ ศาลจะกํ าหนดโทษใหม นี้ ถา ปรากฏวา ผูก ระทํ า
ความผิดไดรับโทษมาบางแลว เมื่อไดคํานึงถึงโทษตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง หากเห็นเปนการสมควร
ศาลจะกําหนดโทษนอยกวาโทษขั้นต่ําที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกําหนดไวถาหากมีก็ได หรือถาเห็น วา
โทษที่ผูกระทําความผิดไดรับมาแลวเปนการเพียงพอ ศาลจะปลอยผูกระทําความผิดไปก็ได” เมื่อพิจารณา
ถอยคําตามมาตรา ๓ (๑) ประกอบแนวคําพิพากษาศาลฎีกา การที่ศาลจะกําหนดโทษใหมใหแกจําเลยซึ่งคดีถึง
ที่สุ ดไปแลว ตองเปน กรณี ที่โทษที่กําหนดตามคําพิพากษาหนักกวาโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญ ญัติใน
ภายหลัง คําวาโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง หมายถึงโทษจําคุกขั้นสูงตามกฎหมายที่บัญญัติ
ในภายหลัง12 ดังนั้น เมื่อการแกไขมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งและวรรคสองในครั้งนี้ไมไดแกไขโทษจําคุกขั้นสูงแต
อยางใด จึงไมอาจกําหนดโทษใหใหมแกจําเลย ตามหลักเกณฑในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ ได
อยางไรก็ตาม ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ในชั้น
กรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดพิจารณาแนวทางหรือมาตรการที่ใหผูที่กระทําความผิดตาม
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่คดีถึงที่สุดไปแลวและอยูระหวาง
รับโทษตามคําพิพากษา ไดรับประโยชนจากการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งในครั้งนี้ดวย และเห็นควร
ให เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลในมาตรา ๙ ซึ่งบัญ ญัติวา “ในกรณี ที่ศาลพิพ ากษาลงโทษผูกระทําความผิดตาม
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง ใช บั ง คั บ อยู ก อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และคดีถึงที่สุดแลวโดยผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษหรือกําลังรับโทษอยูตาม
คําพิพากษา เมื่อผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอ
หรือความปรากฏแกศาล ใหศาลชั้นตนที่พิพากษาคดีนั้นมีอํานาจกําหนดโทษใหมตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในการที่ศาลจะกําหนดโทษใหมนี้ใหศาลมีอํานาจไตสวนผูที่เกี่ยวของ
ตามที่เห็นวาจําเปน ถาปรากฏวาผูกระทําความผิดไดรับโทษมาบางแลวและศาลเห็นเปนการสมควรจะรอการ
ลงโทษที่เหลืออยูหรือจะปลอยผูกระทําความผิดไปก็ได” ดังนั้น ศาลสามารถกําหนดโทษใหมในคดีความผิด
ฐานผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ที่คดีถึงที่สุดไปแลวได
โดยผลของบทเฉพาะกาล มาตรา ๙ นี้
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คําพิ พากษาฎีกาที่ ๕๔๘/๒๕๕๐ ตาม ป.อ. มาตรา ๓ บัญ ญัติวา “ถากฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับ
กฎหมายที่ใชในภายหลังการกระทําความผิด ใหใชกฎหมายในสวนที่เปนคุณแกผูกระทําความผิดไมวาในทางใด เวนแตคดีถึง
ที่สุดแลว แตในกรณีที่คดีถึงที่สุดแลวดังตอไปนี้ (๑) ถาผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษ หรือกําลังรับโทษอยูและโทษที่กําหนด
ตามคําพิพากษาหนักกวาโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง... ใหศาลกําหนดโทษเสียใหมตามกฎหมายที่บัญญัติ
ในภายหลัง...” คําวาโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังตาม ป.อ. มาตรา ๓ (๑) นั้น หมายถึงโทษจําคุกขั้นสูงตาม
กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง คดีนี้ศาลชั้นตนพิพากษาจําคุก ๒๐ ป แตโทษจําคุกตามคําพิพากษาก็ยังต่ํากวาโทษขั้นสูงตาม
กฎหมายที่บัญ ญัติในภายหลังที่วางโทษจําคุกตลอดชีวิต จึงถือไมไดวาโทษจําคุกตามคําพิพากษาหนั กกวาโทษจํ าคุกตาม
กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ไมตองดวย ป.อ. มาตรา ๓ (๑) ที่ศาลจะกําหนดโทษใหมได
๑๑

(๓) รายละเอี ย ดขั้น ตอนการขอให ศ าลกํ า หนดโทษใหม ตามมาตรา ๙ กํ าหนดให ผูก ระทํ า
ความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอ หรือความปรากฏแกศาล
ให ศาลชั้นตนที่ พิ พ ากษาคดีนั้ น มีอํ านาจกํ าหนดโทษใหมตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ ง ซึ่งแก ไขเพิ่ ม เติม โดย
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเปนบุคคลเดียวกันที่ระบุไวในประมวลกฎหมาย มาตรา ๓ (๑) นั่นเอง และเพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมในการดําเนินการ สํานักงานศาลยุติธรรมไดแจงเวียนใหแตละศาลตรวจสอบสํานวนคดี
ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งอยูในขายที่จะกําหนด
โทษใหมแลว
(๔) การกําหนดโทษใหมโดยผลของบทเฉพาะกาลมาตรา ๙ นี้เปนการกําหนดโทษใหมเฉพาะ
โทษจําคุกเทานั้น เนื่องจากเปนการแกไขเพิ่มเติมเฉพาะในสวนของโทษจําคุกเทานั้น ไมไดแกไขเปลี่ยนแปลง
โทษปรับแตอยางใด โทษปรับในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งยังคงเปนโทษปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาทอยู
ดังเดิม เนื่อ งจากหากแกไขอัตราโทษปรับ ในมาตราดังกลาวใหต่ําลงอีก จะสงผลใหระดับอัตราโทษปรับ ใน
ความผิดฐานผลิต นําเขาและสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ไมไดสัดสวนกับอัตราโทษปรับที่กําหนด
ไวในมาตราอื่นๆ ของพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังต่ํากวาโทษปรับของความผิดฐาน
ผลิต นําเขาและสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่กําหนดไวในมาตรา ๖๘
(๕) มาตรา ๙ กําหนดใหศาลชั้นตนที่พิพากษาคดีนั้นมีอํานาจไตสวนผูที่เกี่ยวของตามที่เห็นวา
จําเปน ถาปรากฏวาผูกระทําความผิดไดรับโทษมาบางแลวและศาลเห็น เปนการสมควรจะรอการลงโทษที่
เหลืออยูหรือจะปลอยผูกระทําความผิดไปก็ได ผูที่เกี่ยวของหมายความถึงบุคคลที่มีสิทธิรองขอใหกําหนดโทษ
ใหม และอาจรวมถึงบุคคลอื่นๆ เชน เจาพนักงานเรือนจําตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑ นอกจากนี้ ถอยคําใน
บทเฉพาะกาลตามรางมาตรา ๙ แตกตางกับถอยคําในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ (๑) กลาวคือ หาก
เปนกรณีการกําหนดโทษใหมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ (๑) ถาปรากฏวาผูกระทําความผิดไดรับ
โทษมาบางแลว เมื่อไดคํานึงถึงโทษตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง หากเห็นเปนการสมควร ศาลจะกําหนด
โทษนอยกวาโทษขั้น ต่ําที่กฎหมายที่บัญ ญัติในภายหลังกําหนดไวถาหากมีก็ได แตถอยคําในบทเฉพาะกาล
มาตรา ๙ ไมไดกําหนดเชนนั้น ดังนั้น ศาลชั้นตนที่พิพากษาคดีจึงไมอาจกําหนดโทษใหมใหต่ํากวาโทษขั้นต่ํา
(จําคุกสิบป) อยางไรก็ตาม หากศาลชั้นตนพิจารณาจํานวนโทษที่จําเลยไดรับมาแลวหากเห็นเปนการสมควรจะ
รอการลงโทษที่เหลืออยูใหแกจําเลยก็ได เชน กรณีจําเลยตองคําพิพากษาคดีถึงที่สุดในความผิดฐานนําเขาเมท
แอมเฟตามีนจํานวน ๕ เม็ด จําคุกตลอดชีวิตและปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําเลยใหการรับสารภาพลดโทษให
กึ่งหนึ่ง คงจําคุก ๒๕ ป และปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จําเลยอยูระหวางรับโทษจําคุกมาแลวเปนเวลา ๓ ป หาก
ศาลกําหนดโทษใหมใหแกจําเลยตามมาตรา ๙ เปนจําคุก ๑๐ ป และปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําเลยใหการรับ
สารภาพ ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง คงจําคุก ๕ ปและปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อโทษจําคุก ๕ ป ที่กําหนดใหม ใน
ภายหลังรวมทั้งโทษปรับอยูในเกณฑที่ศาลจะรอการลงโทษใหแกจําเลยได หากศาลชั้นตนที่กําหนดโทษใหม
พิจารณาแลวเห็นวา จําเลยไมเคยมีประวัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษมากอน ยาเสพติดให
โทษของกลางมีจํานวนไมมากนัก และจําเลยรับโทษจําคุกมาบางแลว ประกอบกับเมื่อศาลไตสวนบุคคลที่
เกี่ ยวของตามที่เห็นวาจําเปน แลว หากเห็นสมควรศาลจะรอการลงโทษจําคุกและรอการลงโทษปรับ ใหแก
จําเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ก็ได แมจําเลยในคดีนี้จะตองโทษจําคุกมาแลวบางสวนก็ตาม
ศาลจะมีคําสั่งใหรอการลงโทษที่เหลืออยูก็ได
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