
 

ร่างพระราชบัญญัติ 
กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 
 
 
 
 
 
 
 

อ.พ.(ร) ๘/๒๕๖๕



คํานํา 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

เสนอโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย กับคณะ ต่อประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา 
กัญชง พ.ศ. .... เสนอโดย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
กับคณะ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ 
ทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าว ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๕  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เอกสารประกอบการพิจารณาเบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญั ติฉบับนี้  จัดทํ าขึ้น 
เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบ้ืองต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎร 
จะลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 

 
สํานักกฎหมาย 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
จัดทําโดย 

 นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๒ 
 นางสาวสมสมร นาคนาค นิติกรชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวพันธ์ุทิพา หอมทิพย์ วิทยากรชํานาญการ 
 นางสิริกันย์ ส่องแสง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นายพัลลภ วงค์พานิช เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางรัตติกาญต์ นวลสุข เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 นางกาญจนา ผลาชีวะ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  

          กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สํานักกฎหมาย  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖ 

 



๑ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัตสิ่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 
 

ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 
 ๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 ๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
  ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. . . . . เสนอโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕  
และได้เข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ ง) เมื่อวันพุธที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าร่างพระราชบัญญัติ 
ท านองเดียวกันอีก ๑ ฉบับขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
กัญชา กัญชง พ.ศ. .... (นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งกล่าวถึงสาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอทั้ง ๒ ฉบับ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา 
กัญชง พ.ศ. .... ได้แถลงหลักการและเหตผุล พร้อมทั้งกล่าวถึงสาระส าคัญของรา่งพระราชบัญญตัฉิบบันี้ 
สรุปได้ ดังนี้ 
  หลักการ คือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยกัญชา และกัญชง 
  ส าหรับเหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด
ไม่ได้ก าหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการน ากัญชา กัญชงมาใช้ประโยชน์  
ทางการแพทย์ การวิจัย และน ามาใช้ในอุตสาหกรรมอื่น แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดบางประการที่ส่งผลกระทบ  
ต่อโอกาสในการน าไปใช้ในการดูแลสุขภาพ การป้องกัน บ าบัดโรค รักษาผู้ป่วย การศึกษาวิจัย 
หรือการพัฒนานวัตกรรม ฉะนั้น เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิในการดูแลสุขภาพของตน และส่งเสริม 

                                        
  ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library.parliament.go.th/th/house-representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข 
๑ ถึง ๓ ในหน้าท่ี ๒๑ และหน้าท่ี ๒๒ ของเอกสารฉบับน้ี 

https://library.parliament.go.th/th/house-representatives-documents


๒ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

ให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการพัฒนาภูมิปัญญา 
ด้านการแพทย์แผนไทย ตลอดจนองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ  
จึงควรสนับสนุนการน ากัญชา กัญชง มาใช้ในการศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ สุขภาพ 
การใช้ตามวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการผลิต ขาย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค 
มิให้มีการบริโภคกัญชา กัญชงอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  สมควรก าหนด
มาตรการก ากับดูแล ควบคุมการขาย การโฆษณาและการบริโภคกัญชา กัญชง เพ่ือคุ้มครองสุขภาพ  
ของบุคคล จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กับคณะ เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่หน่ึงขั้นรับหลักการ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (๑) วันใช้บังคับ 
  ก าหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 (๒) การยกเว้นไม่ให้ถือเป็นยาเสพติดให้โทษ 
  ก าหนดให้กัญชา กัญชง ที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ไม่ถือเป็น 
ยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ๒ หรือประมวลกฎหมายยาเสพติด๓ (ร่างมาตรา ๓) 
 (๓) บทนิยาม 
  ก าหนดบทนิยามของค าส าคัญ เช่น ค าต่าง ๆ ดังนี้ 
  “กัญชา” หมายความว่า พืชในสกุล Cannabis และวัตถุหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
ในพืชกัญชา เช่น ยาง น้ ามัน 
  “กัญชง” หมายความว่า พืชในสกุล Cannabis และวัตถุหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
ในพืชกัญชง เช่น ยาง น้ ามัน และมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC)  
ไม่เกินปริมาณตามที่คณะกรรมการกัญชา กัญชง ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่ง
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย ส าหรับการอนุญาตให้ผลิต และการน าเข้าหรือส่งออก 
ขาย หรือการโฆษณากัญชา กัญชง 
  “ผู้รับจดแจ้ง” หมายความว่า 
  ๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ส าหรับการจดแจ้งเพื่อใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงในครัวเรือน ในกรุงเทพมหานคร 
                                        

๒ พระราชบัญญัติยาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๓ ประมวลกฎหมายยาเสพตดิ 
 



๓ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

  ๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มอบหมาย ส าหรับการจดแจ้งเพื่อใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงในครัวเรือน ในส่วนภูมิภาค 
  “การใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงในครัวเรือน” หมายความว่า การเพาะ ปลูก 
เพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัย
เดียวกัน ทั้งนี้ ไม่เกินปริมาณที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 (๔) ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ และหน้าที่และอ านาจในการออกกฎหมาย
ล าดับรองเพ่ือปฏิบตัิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
  ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ 
ได้ให้บริการ ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
(ร่างมาตรา ๕) 
 (๕) หมวด ๑ บทบัญญัติทั่วไป 
  (๕.๑) ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกัญชา กัญชง มีอ านาจประกาศก าหนดเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ดังนี้ 
   ๑) หน้าที่ผู้รับอนุญาต ผู้รับจดแจ้ง 
   ๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการโฆษณา 
   ๓) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 
รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอ 
   ๔) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นบัญชี อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด  
และค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   ๕) ออกประกาศเกี่ยวกับการขาย ส่วนของกัญชา กัญชง สารสกัด  
หรือกากจากการสกัดที่ไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา ๑๖ 
   ๖) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมถึงการอื่นใดที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง  
(ร่างมาตรา ๖) 
  (๕.๒) ก าหนดให้การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ 
และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและสาธารณสุขโดยใช้กัญชา กัญชงเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 
ในผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปของผู้ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยไม่ต้องด าเนินการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๗) 
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 (๖) หมวด ๒ คณะกรรมการกัญชา กัญชง 
  (๖.๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการกัญชา กัญชง 
   ก าหนดให้มีคณะกรรมการกัญชา กัญชง จ านวนไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ กับกรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน ๑๗ คน  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง  จ านวนไม่เกิน ๗ คน  
และให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและเลขานุการ (ร่างมาตรา ๘) 
  (๖.๒) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี  
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ (ร่างมาตรา ๙) 
  (๖.๓) การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ก าหนดเหตุของการพ้นจากต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นอกจาก 
การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ออกจากต าแหน่ง  
เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ถูกสั่งพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพอื่น (ร่างมาตรา ๑๐) 
  (๖.๔) หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการกัญชา กัญชง 
   ก าหนดให้คณะกรรมการกัญชา กัญชง มีหน้าที่และอ านาจสรุปเฉพาะที่
ส าคัญ ดังนี้ 
   ๑) ก าหนดนโยบายและมาตรการการส่งเสริม วิจัย พัฒนา การใช้กัญชา 
กัญชง ทั้งในด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และประโยชน์อื่น ๆ 
   ๒) ประกาศก าหนดสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, 
THC) ในกัญชง ตามมาตรา ๔ 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการกัญชา กัญชง อาจมีมติให้เชิญหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา หรือผู้ซึ่ งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง หรืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว 
และให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น  
(ร่างมาตรา ๑๔) 
 (๗) หมวด ๓ การขออนุญาตและการอนุญาต 
  (๗.๑) ผู้ที่ประสงค์จะผลิต น าเข้า ส่งออก หรือขายกัญชา กัญชงต้องได้รบัใบอนญุาต
จากผู้อนุญาต และเฉพาะการน าเข้าหรือส่งออกกัญชา กัญชงต้องได้รับใบอนุญาตทุกครั้งด้วย  
โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การออกใบอนุญาต  
การออกใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การแก้ไขรายการในใบอนุญาต และหน้าที่ของผู้รับอนุญาต 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๑๕) 
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(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

  (๗.๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๕ ไม่ใช้บังคับแก่ การขาย ส่วนของกัญชา กัญชง  
สารสกัด หรือกากจากการสกัด ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการกัญชา กัญชงประกาศก าหนด (ร่างมาตรา ๑๖) 
  (๗.๓) ก าหนดให้ใบอนุญาตปลูก ใบอนุญาตผลิต (สกัด) ใบอนุญาตน าเข้า ส่งออก 
และใบอนุญาตจ าหน่าย มีอายุ ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๗) 
 (๘) หมวด ๔ การจดแจ้งและการรับจดแจ้งการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง 
ในครัวเรือน 
  (๘.๑) ผู้ที่ประสงค์จะเพาะ ปลูกกัญชา กัญชง เพ่ือใช้ประโยชน์ในครัวเรือน  
ต้องจดแจ้งต่อผู้รับจดแจ้ง  และเมื่อผู้รับจดแจ้งออกใบรับจดแจ้งให้แล้ว  จึงจะด าเนินการได้   
โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการขอจดแจ้ง คุณสมบัติของผู้ขอจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง  
การออกใบแทนใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้ง และหน้าที ่
ของผู้จดแจ้ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๑๘) 
  (๘.๒) ผู้รับจดแจ้งมีอ านาจสั่งให้ผู้จดแจ้งท่ีฝ่าฝืนไม่เพาะ ปลูก กัญชา กัญชง 
ตามที่ได้จดแจ้ง หรือท่ีด าเนินการเพาะปลูกกัญชา กัญชงภายหลังที่ใบรับจดแจ้งสิ้นอายุแล้ว ให้ระงับ 
การกระท าที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๑๙) 
  (๘.๓) ก าหนดให้ใบรับจดแจ้งมีอายุ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่รับจดแจ้ง (ร่างมาตรา ๒๐) 
 (๙) หมวด ๕ กระบวนการพิจารณาอนุญาต 
  (๙.๑) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 
ซึ่งเป็นผู้อนุญาต ท าหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบ และพิจารณาอนุญาตให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะผลิต น าเข้า 
ส่งออก หรือขายกัญชา กัญชง ดังนี้ 
   ๑) เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อนุญาต 
   ๒) ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
และได้รับมอบหมายจากผู้อนุญาตให้ท าหน้าที่ดังกล่าว (ร่างมาตรา ๒๑) 
  (๙.๒) ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการกัญชา กัญชง มีอ านาจประกาศก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   ๒) ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะจัดเก็บได้ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม  
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
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   ๓) ประเภทและค่าใช้จ่ายที่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจตามหน้าที่และอ านาจ หรือหน่วยงานของผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย 
แล้วแต่กรณี จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต โดยจะจัดเก็บได้ต้องไม่เกินอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๒๒) 
  (๙.๓) ก าหนดให้เงินค่าค าขออนุญาตหรือค าขออื่น ๆ ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจาก
ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และค่าตรวจสถานประกอบการที่จัดเก็บได้ให้ตกเป็นของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจตามหน้าที่และอ านาจ หรือหน่วยงานของผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามอบหมาย แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ร่างมาตรา ๒๓) 
 (๑๐) หมวด ๖ การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับจดแจ้ง 
  (๑๐.๑) ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย ซึ่งเป็นผู้อนุญาต สามารถว่ากล่าวตักเตือน หรือผู้อนุญาต 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกัญชา กัญชง สามารถสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
แก่ผู้ที่ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือขายกัญชา กัญชง ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ เป็นไปตามสมควรแก่กรณี  ทั้ งนี้   
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการกัญชา กัญชงประกาศก าหนด (ร่างมาตรา ๒๕) 
  (๑๐.๒) ก าหนดห้ามผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะยื่นขอรับใบอนุญาตใด ๆ ในระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกไม่ได้ และผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะยื่นขอรับใบอนุญาตใด ๆ หรือขอใบจดแจ้ง 
อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้น ๓ ปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและหากเป็นกรณีท่ีนิติบุคคลถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ข้อห้ามดังกล่าวให้ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้จัดการ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ของนิติบุคคลนั้นด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๒๖) 
  (๑๐.๓)  ก าหนดให้ผู้ รับจดแจ้งสามารถว่ากล่าวตักเตือน สั่ ง ให้ท าลาย  
หรือเพิกถอนใบรับจดแจ้งของผู้ที่เพาะ ปลูกกัญชา กัญชง เพ่ือใช้ประโยชน์ในครัวเรือนท่ีฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไป
ตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกัญชา กัญชงประกาศก าหนด (ร่างมาตรา ๒๗) 
 (๑๑) หมวด ๗ การโฆษณา 
  (๑๑.๑) ห้ามมิให้บุคคลท าการโฆษณา เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย ซึ่งเป็นผู้อนุญาต 
โดยอาจระบุเงื่อนไขเฉพาะในการโฆษณาและจ ากัดการใช้สื่อโฆษณาได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกัญชา กัญชง ก าหนด อย่างไรก็ตาม ข้อก าหนดดังกล่าวนี้ไม่ใช้บังคับ 
 



๗ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

แก่การโฆษณาส่วนของกัญชา กัญชง สารสกัด หรือกากจากการสกัด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกัญชา กัญชง ประกาศก าหนด (ร่างมาตรา ๒๘  
และร่างมาตรา ๓๐) 
  (๑๑.๒) ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้โฆษณาที่ฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการ
กัญชา กัญชง ด าเนินการแก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา ห้ามใช้ข้อความหรือวิธีการบางอย่าง 
ที่ปรากฏในการโฆษณา และระงับการโฆษณา รวมทั้งให้โฆษณาเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยก็ได้  
(ร่างมาตรา ๒๙) 
 (๑๒) หมวด ๘ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  (๑๒.๑) ก าหนดอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
   - เข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า สถานที่ส่งออก สถานที่ขาย  
หรือสถานที่เก็บกัญชา กัญชง ในเวลาท าการ หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกกัญชา กัญชง 
เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมเท่าที่จ าเป็น 
   - น ากัญชา กัญชง ในปริมาณพอสมควรไปเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ 
หรือวิเคราะห์ 
   - ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
อาจเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจ ค้น ยึด หรืออายัดกัญชา กัญชง เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ตลอดจนภาชนะบรรจุ หีบห่อ ฉลาก หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง ดังกล่าว  ซึ่งสงสัย 
หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีหมายค้น  
เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน ท าให้เปลี่ยน
สภาพไปจากเดิม หรือท าลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ให้ท าการค้นได้โดยไม่ต้อง  
มีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น 
   - มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๓๑) 
  (๑๒.๒) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง (ร่างมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓) 
 (๑๓) หมวด ๙ การอุทธรณ์ 
  (๑๓.๑) ก าหนดให้ผู้ขออนุญาต ผู้จดแจ้ง ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้ขอต่ออายุ 
ใบรับจดแจ้งมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือใบรับจดแจ้ง การไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  
หรือใบรับจดแจ้ง แล้วแต่กรณี โดยค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว 
ให้เป็นที่สุด 
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  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีค าขอของผู้อุทธรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
มีอ านาจสั่งอนุญาตให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับจดแจ้ง ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตหรือ  
รับจดแจ้ง แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อน (ร่างมาตรา ๓๔) 
  (๑๓.๒) ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตท่ีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
หรือใบรับจดแจ้ง มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับจดแจ้ง แล้วแต่กรณี  
โดยค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวให้เป็นที่สุด ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุ 
ให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับจดแจ้ง (ร่างมาตรา ๓๕) 
  (๑๓.๓) ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องพิจารณาอุทธรณ์ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ แต่ถ้าหากมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณา 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนด
ระยะเวลานั้น (ร่างมาตรา ๓๖) 
 (๑๔) หมวด ๑๐ การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชา  
กัญชง และการป้องกันการใช้ในทางที่ผิด 
  ก าหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตขายกัญชา กัญชง แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี  
สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และบุคคลอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
เพ่ือน าไปบริโภค แต่ข้อห้ามดังกล่าวไม่ใช้บังคับแก่การขายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ที่สั่งจ่ายให้แก่คนไข้ 
ของตน เพื่อประโยชน์ในการบ าบัดรักษาโรค (ร่างมาตรา ๓๗) 
 (๑๕) หมวด ๑๑ บทก าหนดโทษ 
  (๑๕.๑) ก าหนดโทษแก่ผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก และขายกัญชา กัญชง โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และแก่ผู้น าเข้า ส่งออกกัญชา กัญชง โดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะคราว 
ในแต่ละครั้งที่น าเข้าหรือส่งออก (ร่างมาตรา ๓๘ และร่างมาตรา ๓๙) 
  (๑๕.๒) ก าหนดโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนขายกัญชา กัญชง ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี  
สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และบุคคลอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
เพ่ือน าไปบริโภค ตามมาตรา ๓๗ (ร่างมาตรา ๔๐) 
 (๑๖) บทเฉพาะกาล 
  (๑๖.๑) ก าหนดให้ภายในระยะเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้การน าเข้ากัญชา กัญชง กระท าได้เฉพาะกรณี ดังนี้ 
   ๑) เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
   ๒) เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์หรือเพ่ือประโยชน์ราชการ 
(ร่างมาตรา ๔๑) 
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  (๑๖.๒) ก าหนดรองรับให้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษ
ส าหรับการเข้าถึงยาตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย   
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔๔ ซึ่งผลิตอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๒)  
  (๑๖.๓) ก าหนดรองรับให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออก 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือประมวลกฎหมายยาเสพติด หรือแนวปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าวได้ให้ไว้ และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ หรือจนกว่าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๓) 
  (๑๖.๔) ก าหนดรองรับให้ใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ 
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) ที่ออกตามกฎกระทรวง 
การขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓๕ และใบอนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย  
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่ออกตามกฎกระทรวง 
การขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔๖ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้
ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ (ร่างมาตรา ๔๔) 
  (๑๖.๕) ก าหนดรองรับให้บรรดาค าขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด และอยู่ในระหว่างพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตตามพระราชบัญญตัินี้โดยอนุโลม และถ้าค าขอดังกล่าวมีข้อความหรอืเอกสารประกอบ
ค าขอแตกต่างไปจากค าขอตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมและส่งเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔๕) 
 

                                        
๔ กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
๕ กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง  

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
๖ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๔ 



๑๐ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

 จากนั้น นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา 
กัญชง พ.ศ. .... ได้กล่าวถึงประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ สรุปว่า ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๕๗ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และความในข้อ ๓ 
ก าหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยความในข้อ ๑ ก าหนดให้สารสกัดจากพืชกัญชา 
หรือกัญชง คือ สารสกัดที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC )  
ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ าหนัก เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูก
ภายในประเทศ และกรณีสารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชง ที่ได้จากการปลูกภายในประเทศ 
มิใชย่าเสพติดให้โทษ ในประเภท ๕  จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารา่งพระราชบัญญตัฉิบับนี้ใหแ้ล้วเสรจ็ 
เพ่ือรองรับกรณีที่กัญชาและกัญชงไม่ใช่ยาเสพติด  แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรณีที่กลุ่มประชาชน 
และนักวิชาการบางส่วนมีความกังวลว่าระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา  
ของรัฐสภา อาจจะท าให้เกิดช่วงสุญญากาศ กล่าวคือ ประชาชนอาจน ากัญชา กัญชง ไปใช้ประโยชน์
อย่างขาดความเข้าใจ ส่งผลเสียต่อร่างกายของผู้ใช้ได้ เพราะสารบางอย่างในกัญชาอาจมีปริมาณเกินกวา่
ที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงด าเนินการปิดช่องวา่งทีจ่ะเกดิขึน้ดงักล่าว โดยนายอนุทิน ชาญวีรกลู 
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้ออกค าสั่ งกระทรวงสาธารณสุข ที่  ๖๖๗/๒๕๖๕  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน 
๒๕๖๕ โดยมีกรรมการบางส่วนมาจากกรรมการควบคุมยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  
เ พ่ือด าเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพที่ถูกต้อง 
ให้ประชาชนเข้าใจ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  
ที่ ๑๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ลงวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๕ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ จ านวน ๓๐ คน เช่น รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
อธิบดีกรมต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่และอ านาจครอบคลุม ๑๐ ด้าน เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในเรื่องตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม วิทยาลัยแพทย์หลายแห่งได้ออกแถลงการณ์เรยีกรอ้ง
ให้รัฐสภาเร่งด าเนินการตราร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายโดยเร็ว ดังนั้น 

                                        
๗ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุช่ือยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 



๑๑ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

ปั จจุ บั นจึ ง เป็ นความรับผิ ดชอบร่ วมกั นของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรที่ จ ะ เ ร่ ง พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างรอบคอบและรวดเร็ว เพ่ือให้เป็นกฎหมายที่ดีและเกิดประโยชน์ 
ทางการแพทย์และเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
  ๑.๒.๒ นางสาวพรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 
(นางสาวพรรณสิริ  กุลนาถศิริ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ เป็นผู้ เสนอ)  ต่อที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
  หลักการ คือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง 
  ส าหรับเหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี คือ  โดยที่กัญชาและกัญชง 
เป็นพืชที่มีสรรพคุณในทางยาและทางเศรษฐกิจ สามารถน ามาใช้ในทางการแพทย์และส่งเสริมให้เป็น 
พืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สมควรก าหนดให้มีการอนุญาตให้น ามาใช้ประโยชน์และก าหนดมาตรการ  
ที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการป้องกัน  
การแพร่กระจายในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประช าชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกลา่ว 
และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ด้าน จึงควรสนับสนุน
การน ากัญชา กัญชง ให้มีการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพ่ือส่งเสริม 
ทางด้านการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สร้างรายได้แก่ประชาชน และเพื่อเป็น
การคุ้มครองประชาชน มิให้มีการน ากัญชา กัญชง ไปใช้ในทางที่ผิด อันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน
ผู้บริโภคได้ โดยการก าหนดมาตรการก ากับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม และอนุญาตการผลิต น าเข้า ส่งออก 
จ าหน่าย มีไว้ในครอบครอง และการใช้กัญชา กัญชง รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายกัญชา  
กัญชงแห่งชาติขึ้นด้วย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  จากนั้นนางสาวพรรณสิริ  กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
ได้กล่าวถึงความจ าเป็นและความส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   (๑) ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง  
พ.ศ. .... เห็นควรก าหนดเรื่องการอนุญาตให้น ากัญชา กัญชงมาใช้ประโยชน์ และก าหนดให้มีมาตรการ
ส่งเสริมการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย และมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา กัญชง เพ่ือใช้เป็นมาตรการ 
ที่เหมาะสมในการป้องกันประชาชนจากการน ากัญชา กัญชงไปใช้ในทางที่ผิด 
   (๒) การควบคุมการแพร่กระจายของกัญชา กัญชง ในทางที่ไม่ถูกต้อง  
ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญของประเทศ 
 



๑๒ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

   (๓) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง ให้มีการศึกษาวิจัยเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์นวัตกรรมใหม่ ๆ ท้ังด้านการแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
และด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือให้มีสุขภาพที่ดี สร้างงานและรายได้ที่เหมาะสม  
อีกทั้งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายกัญชา กัญชงแห่งชาติ  
เพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   (๔) จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีต่อ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีข้อสังเกตบางประการ เช่น ควรด าเนินการออกกฎหมายล าดับรองโดยเร็ว  
เพื่อลดช่องว่างระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายใชบ้ังคับ 
  ทั้งนี้ โดยร่างพระราชบัญญัตินี้มุ่งสร้างความสมดุลอย่างเป็นระบบระหว่างการส่งเสริม
ให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงของประชาชน การป้องกันดูแลมิให้มีการผูกขาดจากนายทุน 
รายใหญ่ และการคุ้มครองป้องกันมิให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับผลกระทบจากการใช้กัญชา 
และกัญชงในทางที่ผิด โดยมาตรการก ากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้จะไม่ขัดหรือแย้งต่ออนุสัญญา
สหประชาชาติท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชงระหว่างประเทศ และการลงโทษ  
เป็นมาตรการสุดท้ายท่ีจะน ามาใช้ในการควบคุมดูแล จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าร่างพระราชบัญญัตินี้
จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... เสนอโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ภายหลังจากที่นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง  
พ.ศ. .... และนางสาวพรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ผู้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ
ดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 ๒.๑ กรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
และความในข้อ ๓ ก าหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป จึงมีผลใช้บังคับในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ท าให้ประชาชนเกิดความสับสน ดังที่ปรากฏ 
เป็นข่าวว่ามีประชาชนปลูกกญัชา จ านวน ๑ ต้น ถูกจับกุมด าเนินคด ีจึงมีข้อสงสัยว่าระยะเวลา ๑๒๐ วัน
ดังกล่าว มีขึ้นเพ่ือให้ผู้ประกอบการรายใหญ่มีเวลาเตรียมการที่จะเพาะพันธุ์กัญชาและกัญชง 
เพ่ือขายก่อน ใช่หรือไม่ นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
เพื่อรองรับกรณีที่กัญชาและกัญชงไม่ใช่ยาเสพติด จะท าให้เกิดช่วงสุญญากาศ และอาจจะเกิดการค้าขาย
กัญชาและกัญชงตามพื้นที่ท้องถนนทั่วไป ดังเช่นที่เกิดขึ้นกับพืชกระท่อม 



๑๓ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๒.๒ ขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะช่วยให้ประชาชน
พ้นจากความยากจน เพราะต่างประเทศที่เจริญแล้ว น ามาสกัดเป็นยารักษาโรคต่าง ๆ แต่เนื้อหาของ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับกัญชาเหมือนเป็นยาเสพติด เช่น มีคณะกรรมการกัญชา กัญชง 
มีขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ และการปลูกกัญชาที่กลุ่มทุนใหญ่สามารถปลูกกัญชาไว้ก่อน 
เป็นจ านวนมาก แต่ประชาชนสามารถเริ่มปลูกกัญชา วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ท าให้เกิดความได้เปรียบ
มากกว่า จึงขอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัตินี้ให้มีเนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงได้และได้ประโยชน์ร่วมกันมากกว่าที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทุน
เท่านั้น ทั้งนี้ โดยรัฐต้องส่งเสริมการปลูกกัญชาแก่ประชาชน ในท้องไร่ ท้องนา และพ้ืนที่สวน และแก้ไข
ความหมายของค าว่า “ผลิต” ให้ค าว่า “ปลูก” และ “การขยายพันธุ์” มีความหมายตามตัวอักษร  
เพ่ือให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชา โดยไม่ต้องมีการขออนุญาต เสมือนเป็นพืชสมุนไพร ส่วนการจัดตั้ง
โรงงานเพ่ือสกัดหรือแปรรูปกัญชา กัญชง จึงจะต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  กล่าวคือ  
รัฐควรจะส่งเสริมให้ประชาชนปลูกกัญชาและให้นายทุนน ากัญชาดังกล่าวจากประชาชนมาแปรรูป 
เพ่ือสกัดเป็นยาต่อไป มิใช่ให้นายทุนสามารถปลูกเองได้ และมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนประชาชน 
ที่ไม่มีเงินลงทุนจ านวนมากให้เข้าถึงประโยชน์ของกัญชาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมอีกด้วย 
 ๒.๓ ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่ปรากฏว่าประชาชน 
ในต่างจังหวัดเข้าใจว่าควรเตรียมการปลูกเพาะพันธุ์กัญชา กัญชงไว้ก่อน เพ่ือที่จะใช้ประโยชน์  
กัญชา กัญชง ในครัวเรือนหรือค้าขาย โดยไม่ได้ขอจดแจ้งหรือขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน 
อาจเกิดข้อขัดแย้งในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่กับประชาชน จึงควรก าหนดมาตรการ
หรือเงื่อนไขในกฎกระทรวง เพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว 
 ๒.๔ ร่างพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหาสาระที่ดี เนื่องจากในอดีตแพทย์แผนไทยมีการน ากัญชา 
มาใช้รักษาโรคภัยต่าง ๆ และปัจจุบันมีข้อมูลว่า ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงหลายมลรัฐ 
ในสหรัฐอเมริกามีการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การสันทนาการ และการเปิดเสรี 
จ านวนมาก อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ว่าต้องมุ่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากคุณสมบัติที่ดีของกัญชา พร้อมกับการคุ้มครองป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นจากข้อเสียของกัญชา  
และรัฐควรส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูก การเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่มีราคาต่ า การสกัด การปรุงยา  
การออกใบอนุญาตต่าง ๆ  และการจัดจ าหน่ายกัญชา เพ่ือให้กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ มีความสมดุลกัน 
มิใช่ผลผลิตจ านวนมากเกินกว่าการผลิตและการจัดจ าหน่าย 
 ๒.๕ เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากในคดีอาญา ผู้กระท าผิดฐานมีกัญชา 
ไว้ ในครอบครองจะได้รับการปล่อยตัว อย่างไรก็ตาม การน ากัญชามาใช้ประโยชน์ต้องกระท า 
ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุขต้องควบคุมดูแลและสื่อสารให้ประชาชน  
มีความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้ถูกต้อง 
 



๑๔ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๒.๖ เจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัตินี้ขาดความชัดเจน เนื่องจากในบันทึกหลักการ 
และเหตุผลของร่างพระราชบัญญัตินี้ก าหนดเพียงว่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน 
มากที่สุด โดยมิได้ระบุว่าร่างพระราชบัญญัตินี้มุ่งให้มีการใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ในทางการแพทย์เท่านั้น จึงควรระบุให้ชัดเจน ประกอบกับร่างมาตรา ๑๔ (๑) ให้คณะกรรมการกัญชา 
กัญชง มีหน้าที่และอ านาจก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริม วิจัย พัฒนา การใช้กัญชา กัญชง  
ทั้งในด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งค าว่า “ประโยชน์อื่น ๆ” ท าให้เกิดการตีความ
อย่างกว้าง เห็นว่า กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งที่สังคมไม่ได้มีความเห็นชอบทั้งหมด จ าเป็นต้องระบุ 
ให้เกิดความชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดการตีความที่ผิดพลาด 
 ๒.๗ ร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นความคาดหวังของประชาชน เพราะกัญชาเป็นกระแสใหม่ 
ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ และกัญชาเป็นพืชที่มีการออกฤทธิ์ทั้งที่เป็นคุณและโทษ แต่เมื่อเปรียบเทียบ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ กับกฎหมายของต่างประเทศแล้ว ยังมี เนื้อหาที่ขาดความรัดกุม รอบคอบ  
และขาดความเข้มงวด เช่น การก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือคณะกรรมการกัญชา  
กัญชง มีอ านาจประกาศก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เสมือนเปิดช่องให้ผู้ที่มีเงินทุนเป็นจ านวนมาก 
ได้ประกอบธุรกิจ ในขณะที่กฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศอุรุกวัยและประเทศแคนาดามีลักษณะ 
ที่เข้มงวด แต่ก็ยังประสบปัญหาว่าประชาชนน ากัญชาไปใช้ในเรื่องของการสันทนาการและปัญหา
เยาวชนติดกัญชา ดังนั้น แนวทางของประเทศไทยจึงควรมุ่งเน้นสร้างชุมชนและครอบครัวให้เข้มแข็ง 
จึงจะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากกัญชาได้อย่างแท้จริง 
 ๒.๘ ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากขัดกับหลักศาสนาอิสลามประกอบกับ 
ในปัจจุบัน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาคุณภาพชีวิตและการศึกษา ซึ่งมีสาเหตุส าคัญ 
ประการหนึ่งมาจากปัญหายาเสพติด 
 ๒.๙ หลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนปลูกกัญชาและกัญชง 
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน จึงควรห้ามน าเข้ากัญชาและกัญชงเข้ามาในประเทศ 
 ๒.๑๐ ส าหรับประเด็นที่ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้จะขัดกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่นั้น  
มีความเห็น ดังนี้ 
  (๑) ร่างพระราชบัญญัตินี้อาจขัดกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศขององค์การ
สหประชาชาติ เนื่องจากตามสนธิสัญญาก าหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดประเภทรุนแรงจาก ๑ ใน ๓ ชนดิ 
ยกเว้นการใช้กัญชาในทางการแพทย์และศึกษาวิจัยทดลองเท่านั้น และห้ามใช้กัญชาในทางธุรกิจการค้า 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้จึงต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ 
  (๒) มีข้อสังเกตในประเด็นที่ ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้อาจขัดกับสนธิสัญญา 
ระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติหรือไม่นั้น อาจไม่ต้องกังวล เพราะแต่ละประเทศ 
จะมีแนวปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน เช่น กฎหมายต่างประเทศในคดีเช็คไม่ถือเป็นความผิดอาญา แต่ประเทศไทย 
ถือเป็นคดีอาญา 



๑๕ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๒.๑๑ ร่างพระราชบัญญัตินี้ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าส่วนของช่อดอกกัญชาท่ีมีสารที่เป็นยาเสพติด 
โดยการน าช่อดอกกัญชามาสกัดได้สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC)  
เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ าหนัก เป็นยาเสพติดหรือไม่ 
 ๒.๑๒ การศึกษาผลกระทบของร่างพระราชบัญญัตินี้ต้องให้ความส าคัญทางด้านสังคม
มากกว่าด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑๓ เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการกัญชา กัญชงนั้น เห็นว่า มีองค์ประกอบ 
จากข้าราชการประจ าเป็นส่วนมาก ท าให้หน่วยงานที่ออกกฎและใช้กฎมาจากองค์กรเดียวกัน ซึ่งขัดต่อ
หลักการแบ่งแยกอ านาจ อีกทั้งการที่มีองค์ประกอบจากข้าราชการระดับสูง ท าให้การท างานอาจไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะแต่ละท่านต่างมีภาระประชุมในหลายคณะ และควรจัดให้มีคณะกรรมการ
กัญชา กัญชง ในแต่ละจังหวัด จึงจะท าให้การท างานคล่องตัวมากขึ้น นอกจากนั้น กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
ควรแต่งตั้งจากผู้แทนของเกษตรกรหรือผู้แทนวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
ที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนที่มีฐานะยากจนอย่างแท้จริง 
 ๒.๑๔ กรณีการจดแจ้งการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ในครัวเรือนนั้น มีความเห็นว่า  
ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่ดีให้สิทธิแก่ประชาชนสามารถปลูกกัญชา กัญชง ท่ีบ้านพักอาศัยได้                   
โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับจดแจ้งการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ในครัวเรือนควรให้เป็นเกษตรอ าเภอ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรให้ เป็นหน้ าที่ ของนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัด 
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือความสะดวกของประชาชน แม้การรับจดแจ้งดังกล่าวนี้ 
จะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าทุกครอบครัวซึ่งมีจ านวนประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน ต้องการจดแจ้ง 
การใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ไว้ใช้ในครัวเรือนจะมีเป็นจ านวนมาก แต่ใบรับจดแจ้งมีอายุเพียง ๑ ปี  
เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป ย่อมเป็นภาระแก่ประชาชน จึงควรขยายระยะเวลามากขึ้น 
 ๒.๑๕ กรณีการขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือจ าหน่ายกญัชาและกัญชงนั้น มีความเหน็ 
ดังนี้ 
  (๑) ผู้อนุญาตให้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือจ าหน่ายกัญชา กัญชง ควรให้เป็นอ านาจ
ร่วมกันระหว่างส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้
การอนุมัติเป็นไปอย่างเหมาะสม และไม่ยากมากจนเกินไป 
  (๒) การที่เจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน ท่ีได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ ง เป็นผู้อนุญาต  ให้มีอ านาจพิจารณาออกใบอนุญาตต่าง ๆ  
ตามร่างมาตรา ๒๑ เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานเหล่านี้ มีอ านาจ 
ที่จะใช้ดุลพินิจในการที่จะได้พิจารณาอนุญาตให้ปลูก ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือจ าหน่าย จึงควรก าหนด
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชัดเจนและรัดกุม เพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานดังกล่าว
แสวงหาประโยชน์จากประชาชนหรือนักลงทุน 
 



๑๖ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๒.๑๖ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ใบอนุญาตผลิต (สกัด) ใบอนุญาตน าเข้า 
ใบอนุญาตส่งออก และใบอนุญาตอื่น ๆ นั้น มีความเห็น ดังนี้ 
  (๑) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นจ านวนเงินท่ีสูงท าให้ประชาชนที่มฐีานะ
ยากจนได้รับผลกระทบ และจะฝ่าฝืนกฎหมาย จึงมีข้อเสนอแนะให้ลดอัตราค่าธรรมเนียมลง 
  (๒) ควรยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ป ี
  (๓) กรณีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ที่ประชาชนปลูกกัญชา กัญชง  
จ านวนไม่เกิน ๒๐ ต้น ต้องจ่ายเงิน จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีอายุ ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
ประชาชนที่ปลูกจะคุ้มทุนหรือไม่ 
  (๔) ร่างมาตรา ๒๓ ให้เงินค่าธรรมเนียมในส่วนของค่าค าขออนุญาตหรือค าขออื่น ๆ  
ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และค่าตรวจสถานประกอบการ ที่จัดเก็บได้ให้ตกเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจตามหน้าที่และอ านาจ หรือหน่วยงาน 
ของผู้ที่ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องน าส่งคลัง  
เพ่ือเป็นรายได้แผ่นดิน เห็นว่า เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับดังกล่าวควรน าไปใช้จัดตั้งกองทุนบ าบัด 
ผู้ติดยาเสพติดมากกว่า เพราะหน่วยงานของรัฐย่อมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ือไว้ใช้จ่าย 
ในภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นประจ าทุกปีอยูแ่ล้ว 
 ๒.๑๗ กรณีการเข้าตรวจสถานที่ปลูกกัญชา กัญชง ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ในบางกรณ ี
ไม่ต้องมีหมายค้นนั้นเป็นการก าหนดให้มีอ านาจเกินสมควร เพราะพ้ืนที่ปลูกกัญชา กัญชง  
เป็นบ้านพักอาศัยของประชาชน ดังนั้น การที่ร่างพระราชบัญญัตินี้มุ่งคุ้มครองประชาชนทุกคนให้เข้าถึง
สิทธิในการประกอบอาชีพอย่างเสรี  จึงควรรักษาเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวของประชาชนด้วย  
และขอทราบว่า การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจเข้าตรวจต้นกัญชา กัญชงที่ปลูกไว้ใช้ประโยชน์ 
ในครัวเรือนภายในรั้วบ้าน จ านวน ๒ ต้น สามารถกระท าได้หรือไม่ อย่างไร 
 ๒.๑๘ กรณีการคุ้มครองบุคคลซึ่ งอาจได้รับอันตรายจากการบริ โภคกัญชา กัญชง  
และการป้องกันการใช้ในทางที่ผิดตามร่างมาตรา ๓๗ นั้น เห็นว่า การห้ามบุคคลเสพกัญชาควรก าหนดอาย ุ
ให้ชัดเจน มิใช่ก าหนดเพียงว่าห้ามขายกัญชาเพ่ือการน าไปบริโภคแก่บุคคลใดเท่านั้น เพราะถ้าปล่อย 
ให้เสพทั่วไป ย่อมจะท าให้มีปัญหาทางสังคมตามมาอย่างแน่นอน และส าหรับการป้องกันเยาวชน 
เสพกัญชากัญชง ก าหนดเพียงห้ามผู้รับอนุญาตขายกัญชาและกัญชงเพื่อการน าไปบริโภคแก่บุคคล 
ซึ่งมีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าร้านสะดวกซื้อชั้นน ามีจ าหน่ายเครื่องดื่มที่ผสมสารที่เกี่ยวกับ
กัญชา กัญชง จึงขอให้มีมาตรการป้องกันมิให้เยาวชนเข้าถึงสารเหล่านี้อย่างแท้จริง  โดยเฉพาะ 
กลุ่มเปราะบาง คือ เยาวชนท่ีมีปัญหาทางครอบครัวภายใต้ความกดดันทางสภาพเศรษฐกิจและจิตใจ 
ที่อาจเข้าถึงกัญชา กัญชง ท่ีปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนได้ง่าย 



๑๗ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

  นอกจากนั้น ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีมาตรการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงกัญชา 
กัญชง มีแต่เพียงการห้ามขายแก่บุคคลซึ่งอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี จึงมุ่งเน้นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นส าคัญ  
ขาดการดูแลเยาวชนของชาติ เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่ามีการใช้กัญชาเพ่ือสันทนาการ 
เพิ่มสูงขึ้น และมีผู้ป่วยที่มีอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเพิ่มสูงขึ้นด้วย 
 ๒.๑๙ ขอทราบว่ามีบทลงโทษแก่บุคคลที่ขับรถขณะเมากัญชาหรือไม่ และการตรวจวัด
ปริมาณของสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ในร่างกายของบุคคล 
เมากัญชา จะมีมาตรการและวิธีการตรวจอย่างไร 
 ๒.๒๐ ที่ผ่านมา มีผู้น ากัญชงมาใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งกัญชงมิได้ถูกน ามาใช้ 
ในเรื่องของยาเสพติด จึงขอทราบว่าเหตุใดไม่น าสายพันธุ์ดั้ ง เดิมมาปลูก และมีข้อสังเกตว่า  
ควรมีการแยกใบอนุญาตกัญชงออกจากใบอนุญาตกัญชาหรือไม่ 
 ๒.๒๑ การอนุญาตให้โฆษณากัญชา กัญชงไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง  เพราะว่ากัญชา 
และกัญชงมีทั้ งคุณและโทษ ประกอบกับผู้ที่ จะได้ รั บประโยชน์จากการ โฆษณาดั งกล่ าว 
มีแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งมีทุนทรัพย์จ านวนมหาศาล มิใช่ผู้ปลูกรายย่อยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม 
ขอทราบว่าการควบคุมดูแลการโฆษณาเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับอื่นจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 
 ๒.๒๒ สมควรก าหนดให้มีการน าก าไรที่ได้รับจากกัญชา กัญชง มาจัดตั้งกองทุนเพ่ือน ามาใช้
ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากกัญชา กัญชง ที่ เกิดขึ้นต่อสังคมและเยาวชนของประเทศ ทั้งนี้  
โดยมีมาตรการจัดเก็บภาษีจากก าไรที่ได้รับจากกัญชา กัญชง ท่ีชัดเจน และให้เสียภาษีตามสัดส่วน 
ของจ านวนที่ปลูกจึงจะเกิดความเป็นธรรม โดยการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับจดแจ้ง 
การใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ของประชาชน และเป็นผู้จัดเก็บภาษีเป็นรายได้เข้าสู่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด เพ่ือน าเงินไว้ใช้จัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากกัญชา กัญชงดังกล่าว  
ส่วนการก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือสันทนาการควรก าหนดโดยใช้วิธีการจัดท าประชามติ 
 ๒.๒๓ ตามหนังสือเปิดผนึกของเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด 
มีค าถามถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
  (๑) เห็นด้วยกับกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุชัดเจนว่ากัญชาไม่ได้มี เฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์ แต่เป็นโทษต่อสุขภาพได้หากน าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม 
  (๒) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้ วิธีการใช้กัญชาที่ เหมาะสม 
เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีมาตรการควบคมุการใช้กัญชาในทางที่ผิดอย่างเพียงพอ จะไม่ได้ผลในการควบคมุ
การใช้กัญชาในทางที่ผิดได้ ดังเช่นประสบการณ์ของการควบคุมปัญหาจากการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา 
ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่จ าเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมควบคู่ไปกับมาตรการรณรงค์ 
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  (๓) บทบาทการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (health promotion)  
เป็นหน้าที่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไม่ใช่หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ส่วนหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คือ การควบคุมก ากับ (health regulator) 
ที่จะต้องมีการออกมาตรการและควบคุมการใช้กัญชา กัญชง ในทางที่ผิด 
  (๔) บทเรียนจากต่างประเทศทั้งในประเทศแคนาดา ประเทศอุรุกวัย และหลายมลรัฐ 
ในสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นว่าจะต้องมีมาตรการควบคุมการใช้กัญชา กัญชง ในทางที่ผิดอย่างเข้มงวด  
หากจะปล่อยให้มีการใช้กัญชา กัญชง ได้มากไปกว่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 
  (๕) เมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไปนั้น จะเกิดสุญญากาศทางนโยบาย 
ที่จะไม่มีมาตรการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิดแต่ประการใด ส่งผลให้การสูบช่อดอกกัญชา 
ไม่ผิดกฎหมาย ตามที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในประเทศไทยแล้วว่าเด็กและเยาวชนอายุ ๙ ถึง ๑๒ ปี 
รวมตัวสูบช่อดอกกัญชากันแล้วหลังจากมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว 
  (๖) ฝากค าถามที่เกี่ยวข้องที่ภาครัฐต้องตรวจสอบถึงความรัดกุมรอบคอบที่จะแก้ไข
ปัญหาและปิดช่องว่างต่าง ๆ ในเรื่องของกัญชาและกัญชงต่อไปในอนาคต 
 ๒.๒๔ การปลูกกัญชาต้องเลือกใช้สายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์  
เพราะสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการท าสารสกัดไม่ต้องควบคุมปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(tetrahydrocannabinol, THC) ส่วนสายพันธุ์ที่ใช้ในการสันทนาการหรือในครัวเรือนต้องควบคุม
ปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) 
 ๒.๒๕ การตรวจสอบปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล (tetrahydrocannabinol, THC)  
ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ าหนัก ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เป็นเรื่องที่กระท าได้ยาก  
ท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย 
 ๓. การตอบชี้แจง 
 เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว มีผู้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
 ๓.๑ นายอนุทิน ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ในฐานะผู้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ได้ตอบชี้แจง สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
อย่างมากเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางให้ประชาชนน ากัญชา  กัญชง  
ไปใช้ประโยชน์ ในทางการแพทย์และสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง  
โดยให้ทางกระทรวงสาธารณสุขน าไปปรับปรุงรูปแบบ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้ 
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด เช่น อัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัตินี้ น ามาจาก
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ จะต้องปรับแก้ค่าธรรมเนียมให้ลดลง หรือไม่มีการจัดเก็บ 
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กรณีที่ประชาชนปลูกไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และกรณีของผู้ผลิตที่เป็นภาคธุรกิจ การค้า  
หรืออุตสาหกรรมจะจัดเก็บในอัตราที่เหมาะสม ตามความเห็นชอบของรัฐสภา อีกทั้งการปรับปรุงแก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ในประเด็นอื่น ๆ ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 
  ส าหรับการน ากัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่พืชกัญชา กัญชง และผลกระทบที่มีต่อประชาชน หากมีผู้น ากัญชาไปใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์
และอาจเป็นโทษต่อสุขภาพของผู้ใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสม  เช่น การเสพกัญชาในที่สาธารณะ 
หรือการบริโภคกัญชาเกินขนาด ซึ่งอาจจะท าให้เกิดพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั้น  
สิ่งเหล่านี้มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปลดกัญชา กัญชง ให้พ้นจากการเป็นยาเสพติด  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอยืนยันว่า
หลักการของร่างพระราชบัญญตัิฉบับนี้ คือ การใช้กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ
เท่านั้น 
  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ในวาระ ๒ และวาระ ๓ ขอความร่วมมือสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสมัยประชุมนี้ 
เพ่ือที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ จะได้ลดความกังวลใจ และเพ่ือให้กัญชา กัญชง ถูกน ามาเป็นพืช 
ที่กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างนวัตกรรม และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
  จากการวิจัยปรากฏข้อมูลว่า ตลาดกัญชาทั่วโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีมูลค่า 
จ านวนประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในจ านวนนี้มากกว่าร้อยละ ๖๐ หรือจ านวน
ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท จะเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
ในทางการแพทย์ และมูลค่าที่เหลือ จ านวนประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่จะน าไปใช้ในทางสันทนาการเพ่ือผลิตสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง และการพักผ่อน
คลายเครียด ซึ่งมูลค่าจ านวนดังกล่าวนี้จะเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการของไทย 
ที่จะมีส่วนแบ่งในตลาดกัญชา กัญชง ของโลก หากรัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรไทย 
และผู้ประกอบการของไทยมีความคล่องตัวในการประกอบการ 
  จากรายงานการวิจัย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา พบว่า ในประเทศไทยมูลค่า 
ของกัญชาทางการแพทย์  มีจ านวนประมาณ ๗,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นสัดส่วนท่ีน้อยมาก 
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) แสดงว่า ส าหรับ 
ตลาดกัญชา กัญชง ในประเทศไทยมีโอกาสทางการตลาดและการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกมาก  
เฉพาะมูลค่าการตลาดทางด้านการแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องส าอาง
อย่างเต็มรูปแบบ ภายหลังวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ท าให้ เกษตรกรผู้ปลูกกัญชา  
กัญชง ในฐานะผู้ผลิตวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเหล่านี้ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม ย่อมจะได้รับประโยชน์
และมี รายได้ เ พ่ิมมากขึ้ น  ตลอดจนประชาชนจะมีสุขภาพดีขึ้ น  ลดภาระด้ านงบประมาณ  
และลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศจากการผลิตยาด้วยพืชกัญชา กัญชง 



๒๐ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

  ร่างพระราชบัญญัตินี้จะเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะท าให้นโยบายของรัฐบาลในเรื่อง
การศึกษา วิจัย พัฒนา และการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง เป็นพืชสมุนไพรในทางอุตสาหกรรม 
ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน 
โดยก าหนดกลไกการด าเนินการที่รัดกุม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
อย่างเคร่งครัด 
  ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขน าผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชา กัญชง มาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยผลิตยาที่มีส่วนผสมจากกัญชา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาในบัญชี 
ยาหลักแห่งชาติ  จ านวน ๘ รายการ  และส่งเสริมให้มีการน ากัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ 
ทางอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยการสร้างสินค้าใหม่ ๆ ออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นโอกาส
ทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ บุคคล 
ที่น ากัญชามารักษาโรคจะถูกปล่อยตัวจากเรือนจ า  เพราะเปลี่ยนกัญชาจากพืชเสพติดกลับมาเป็น 
พืชสมุนไพรเช่นในอดีต และจะมีการน ากัญชามาสกัดใช้ท ายา หรือเป็นวัตถุดิบเพ่ือการผลิตสินค้า 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายของมนุษย์ ซึ่งสารสกัดจากกัญชาใช้แพร่หลายในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศที่กดดันให้ประเทศไทยประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติด และประเทศดังกล่าว 
มีการวิจัยพัฒนาและผลิตสินค้าสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกัญชา  อย่างไรก็ตาม กัญชามีทั้งคุณและโทษ  
จึงต้องเลือกใช้ส่วนที่เป็นคุณประโยชน์และควบคุมสิ่งที่เป็นโทษ 
 ๓.๒ นางสาวพรรณสิริ  กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
ในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. ....  ได้ตอบชี้แจง 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  (๑) กรณีการจ าแนกข้อกฎหมายของกัญชา กัญชง ให้ชัดเจนนั้น ขอชี้แจงว่า 
กัญชาน ามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแพทย์และสุขภาพ และกัญชงจะน ามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เส้นใย และเมล็ดที่มีโปรตีนสูง จึงเป็นข้อเสนอแนะที่ส าคัญ 
  (๒) กรณีการจดแจ้งกับการขออนุญาตนั้น มีการจ าแนกไว้อย่างชัดเจนว่าการจดแจ้ง 
ใช้กับการปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์ในครัวเรือนจะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีการควบคุมปริมาณสารเตตราไฮโดร
แคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ าหนัก 
  (๓) กรณีการเข้าถึงการจดแจ้งของกัญชงนั้น ขอชี้แจงว่า กัญชงเป็นพืชเส้นใย 
หรือพืชทางวัฒนธรรมที่อยู่ในจังหวัดต่าง  ๆ ต้องให้มีการเข้าถึงการปลูกได้ง่าย ซึ่งการส่งเสริม 
และสนับสนุนต้องให้มีการท าเกษตรกรรมที่เหมาะสมและในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ 
ให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน 
อัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดในบัญชีแนบท้าย ซึ่งอาจจะปรับลดลงหรือไม่จัดเก็บในส่วนของเกษตรกรรม 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญจะได้พิจารณาหารือต่อไป 
 



๒๑ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

  (๔) กรณีการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ควบคู่กับผลกระทบต่อเยาวชน 
และประชาชนนั้น ขอชี้แจงว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายข้อควรระวังในเรื่องนี้แล้ว 
อีกทั้งยังได้เสนอแนวทางป้องกันหลายประการ เช่น เรื่องการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
  (๕) กรณีการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ของประชาชนนั้น ขอชี้แจงว่า 
ร่างพระราชบัญญัตินี้มุ่งเน้นที่จะให้เกิดการส่งเสริมทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม 
ทั้งในส่วนของประชาชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งข้อกังวลของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ าหรือการเข้าถึงประโยชน์จากกัญชา  
กัญชง ของประชาชนหรือผู้ประกอบวิสาหกิจอาจไม่เป็นธรรม ในประเด็นข้อคิดเห็นเหล่านี้จะได้น าไปใช้
ประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป 
  (๖) เรื่ องการออกกฎหมายล าดับรองตามกฎหมายต่าง ๆ นั้น  ขอชี้แจงว่า 
จะมีการด าเนินการโดยเร็ว โดยเฉพาะในช่วงที่ยังไม่มีการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้  ทางกระทรวง
สาธารณสุขได้พยายามที่จะออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือคุ้มครองผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากกัญชา 
ให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดจนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัตินี้ 
 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 
 มติ : ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง  
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. . . . .  และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... พร้อมกันไป ด้วยคะแนนเสียง ๓๗๒ เสียง ไม่รับหลักการ ๗ เสียง 
งดออกเสียง ๒๓ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน  
๒๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของนายอนุทิน 
ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ เป็นหลักในการพิจารณา ก าหนดการแปรญัตติภายใน  
๑๕ วัน 
 
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง  
พ.ศ. ....  (นายอนุทิน ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕ 
( สมั ย ส ามั ญปร ะจ า ปี ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง )  วั น พุ ธที่  ๘  มิ ถุ น า ยน  ๒๕๖๕ 
(อ.พ. ๔/๒๕๖๕)  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/597647 
 
 
 

   
 



๒๒ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกัญชา กญัชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

๒ . บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๔ ครั้ งที่  ๕  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10309&mid=4392 
 

 

๓.  บันทึกการออกเสี ยงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10308&mid=4392 
 

 

 

___________________________ 

  










































































