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     รางมาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติยาเสพติด 
ใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 

 
 

เน่ืองจากเปนการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัต ิ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  

     รางมาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

เ พ่ือกําหนดวัน ท่ีจะใหกฎหมายมีผลใช บังคับ            
โดยกําหนดใหมีผลนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 

                          ฉบับรับฟงความคิดเห็น 



๒ 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

เหตุผล 

มาตรา ๒๖/๒ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดให
โทษในประเภท ๕ เวนแตในกรณดีังตอไปน้ี 
     (๑) ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ การแพทย        
การรักษาผูปวย หรือการศึกษาวิจยัและพัฒนา ท้ังน้ี ใหรวมถึง 
การเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร หรืออุตสาหกรรม          
เพ่ือประโยชนทางการแพทยดวย ซึ่งไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
   (๒) ในกรณีท่ีเปนกัญชง (Hemp) ซึ่งเปนพืชท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตร
วา Cannabis sativa L.subsp. sativa และมลีักษณะตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งไดนําไป 
ใชประโยชนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ใหกระทําไดเมื่อไดรับ
ใบอนุญาตจากผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
   (๓) ในกรณีท่ีเปนการนําติดตัวเขามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรไมเกินปรมิาณท่ีจําเปนสาหรับใชรักษาโรคเฉพาะตัว 
โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย  
ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพ้ืนบานตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย ซึ่งเปนผูใหการรักษา  
ใหกระทําไดเมื่อไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต ท้ังน้ี ผูประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทยและหมอพ้ืนบาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ (พรบ.ฉ.๗) 
 

    รางมาตรา ๓ ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปน (๔) ของมาตรา ๒๖/๒ แหง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก ไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๑) ... 
(๒) ... 
(๓) ... 

     “(๔) ในกรณีท่ีเปนการผลิตของผูปวยท่ีไดรับการรับรองจากผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย หรือผูประกอบ
วิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพ้ืนบานตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพการแพทยแผนไทย ตามมาตรา ๒๖/๕ (๗) ใหกระทําไดเมื่อไดรับ
ใบอนุญาตจากผูอนุญาต ท้ังน้ี เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข              
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการพิจารณาอนุญาตผลิตท่ี
กระทําโดยผูปวยฯ ใหดําเนินการไดสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน สามารถดําเนินการไดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีผูปวยฯ 
ขออนุญาต 

 

     มาตรา ๒๖/๕ ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลติ นําเขา สงออก 
จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๕ ได
เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาตเปน 
    (๑) หนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีศึกษาวิจัยหรือจดัการเรียนการสอน

   รางมาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๒๖/๕ แหง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเพ่ิมความ
ตอไปน้ีเปน (๗)  (๘) และ (๙) ของมาตรา ๒๖/๕ แหงพระราชบัญญัติ 

 
 
 
 



๓ 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

เหตุผล 

ทางการแพทย เภสัชศาสตร วิทยาศาสตร หรือเกษตรศาสตร หรือมี
หนาท่ีใหบริการทางการแพทย เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร 
หรือมีหนาท่ีใหบริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชนทางการแพทย
หรือเภสัชกรรม หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย 
    (๒) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหน่ึง 
ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ผูประกอบวิชาชีพการแพทย
แผนไทยประยุกต หรือหมอพ้ืนบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย ท้ังน้ี ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและ
หมอพ้ืนบาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี 
รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
     (๓) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนท่ีมีหนาท่ีศึกษาวิจัยและจัดการเรยีนการสอนเก่ียวกับทาง
การแพทยหรือเภสัชศาสตร 
     (๔) ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชน       
ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายวาดวยการน้ัน หรือสหกรณการเกษตร 
ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ซึ่งดําเนินการภายใตความ
รวมมือและกํากับดูแลของผูขออนุญาต ตาม (๑) หรือ (๓) ท้ังน้ี ผู
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกลาว สามารถรวมผลิตและพัฒนา 
สูตรตารับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรไดเพ่ือประโยชนทาง
การแพทย ภายใตความรวมมือและกํากับดูแลของผูขออนุญาตตาม 
(๑) หรือ (๓) ดวย 
     (๕) ผูประกอบการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ 
     (๖) ผูปวยเดินทางระหวางประเทศท่ีมีความจําเปนตองนํายาเสพ
ติดใหโทษในประเภท ๕ ติดตัวเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจกัร

ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และยกเลิกความในวรรคสอง ของ
มาตรา ๒๖/๕ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 

(๑) ... 
(๒) ... 
(๓) ... 
(๔) ... 
(๕) ... 
(๖) ... 

    “(๗) ผูปวยท่ีไดรับการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบ
วิชาชีพการแพทยแผนไทย หรือผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย
ประยุกต หรือหมอพ้ืนบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย 
ท้ังน้ี ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย หรือ
ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพ้ืนบานตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และ
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
     (๘) ผูประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตดานเกษตรกรรมสามารถรวม
ผลิตและพัฒนาสูตรตํารับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรไดเพ่ือประโยชน
ทางการแพทยภายใตความรวมมือและกํากับดูแลของผูรับอนุญาตผลติซึ่งยา
แผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา หรือผูรับอนุญาตผลติซึ่งยาแผนโบราณ
ตามกฎหมายวาดวยยา หรือผูรับอนุญาตผลิตซึ่งผลติภณัฑสมุนไพรตาม
กฎหมายวาดวยผลิตภัณฑสมุนไพร 
    (๙) ผูขออนุญาตอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กําหนดในกฎกระทรวง 
    ผูขออนุญาตตามวรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) (๗) (๘) และ (๙) ในกรณท่ีีเปน
บุคคลธรรมดาตองมีสญัชาติไทยและมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย ในกรณีท่ีเปน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดเพ่ิม 

- ผูปวยท่ีไดรับการรับรองฯ เพ่ือใหผูปวยเขาถึง
กัญชาเพ่ือรักษาโรคไดมากข้ึน ตามความเห็นของ
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร   

- ผู ป ร ะ ก อบ กิ จ ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ ก า รผ ลิ ต ด า น
เกษตรกรรมฯ เพ่ือเปดโอกาสใหเกษตรกรสามารถขอ
อนุญาตได  ซึ่ งสอดคลองกับความท่ีกําหนดในราง
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต  
นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพ
ติดให โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. . . . . 
 ซึ่งขณะน้ีอยูในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

โดยมีเจตนารมณ เพ่ือใหผูปวยท่ีไดรับการรับรอง
จากผูประกอบวิชาชีพฯ ตาม (๗ ใหม) และผูประกอบ
กิจการเ ก่ียวกับการผลิตดานเกษตรกรรมฯ  ตาม  
(๘ ใหม) ตองมีสัญชาติไทย เชนเดียวกับผูขอรับอนุญาตอ่ืน 

 
 



๔ 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

เหตุผล 

เพ่ือใชรักษาโรคเฉพาะตัว 
     (๗) ผูขออนุญาตอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกําหนดในกฎกระทรวง 
    ผูขออนุญาตตามวรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) และ (๗) ในกรณีท่ีเปน
บุคคลธรรมดาตองมีสญัชาติไทยและมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย ในกรณี
ท่ีเปนนิติบุคคลตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และกรรมการของ
นิติบุคคล หุนสวนหรือผูถือหุนอยางนอยสองในสามตองเปนผูมี
สัญชาตไิทยและมสีํานักงานในประเทศไทย  
      คุณสมบัติของผูขออนุญาตในกรณีกัญชง (Hemp) ตามมาตรา 
๒๖/๒ (๒) ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
      ในการพิจารณาอนุญาตแกผูขออนุญาตตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม 
ผูอนุญาตจะตองคํานึงถึงความจําเปนในการผลติ นําเขา สงออก 
จําหนาย หรือมีไวในครอบครองตามท่ีขออนุญาต ในการน้ี ผูอนุญาต
จะกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตตามท่ีเห็นสมควรไวดวยก็ได (พรบ.ฉ.๗) 

นิติบุคคลตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และกรรมการของนิติบุคคล 
หุนสวนหรือผูถือหุนอยางนอยสองในสามตองเปนผูมีสญัชาตไิทยและ              
มีสํานักงานในประเทศไทย” 

 

มาตรา ๓๔/๑ ใหผูรับอนุญาตผลติยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 
ปฏิบัติดังตอไปน้ี 
    (๑) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีผลิตแสดงวา
เปนสถานท่ีผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ลักษณะและขนาดของ
ปายและขอความท่ีแสดงในปายใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
    (๒) จัดใหมีการวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ท่ีผลิตข้ึน
กอนนําออกจากสถานท่ีผลติโดยตองมีการวิเคราะหทุกครั้ง และมี
หลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งตองเก็บรักษาไว ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง 
    (๓) จัดใหมฉีลากและเอกสารกํากับยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๕ หรอื
คําเตือน หรือขอควรระวังการใชท่ีภาชนะหรือหบีหอบรรจุยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๕ ท่ีผลติข้ึน ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   รางมาตรา ๕ ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปน วรรคสองของมาตรา ๓๔/๑ 
แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   “เวนแตผูรับอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา          
ซึ่งเปนผูปวยตามมาตรา ๒๖/๕ (๗) แหงพระราชบัญญัตยิาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ใหปฏิบัติตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง” 
 

 
 
 
เพ่ือใหผูปวยฯ มีหนาท่ีปฏิบัติเฉพาะเทาท่ีจําเปน 

สอดคลองกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข 
สภาผูแทนราษฎร  

 
 



๕ 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

เหตุผล 

   (๔) จัดใหมีการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เปนสัดสวน
จากยาหรือวัตถุอ่ืน และเก็บในท่ีซึง่มั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสไว 
หรือเครื่องปองกันอยางอ่ืนท่ีมีสภาพเทาเทียมกัน 
     (๕) ในกรณีท่ียาเสพตดิใหโทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย 
หรือถูกทําลาย ตองแจงเปนหนังสอืใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 
     (๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (พรบ.ฉ.๗) 

มาตรา ๑๐๑ ในกรณีท่ีมีการยึดยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๑ 
ประเภท ๒ หรือประเภท ๓ ตามมาตรา ๔๙ (๒) หรือตามกฎหมายอ่ืน
และไมมีการฟองคดีตอศาล ถาไมมีผูใดมาอางเปนเจาของภายใน
กําหนดหกเดือนนับแตวันท่ียึด  ใหยาเสพติดใหโทษน้ันตกเปนของ
กระทรวงสาธารณสุข 

มาตรา ๑๐๑ ทวิ  ในกรณีท่ีมีการยึดยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ 
หรือประเภท ๕ ตาม มาตรา ๔๙ (๒) หรือตามกฎหมายอ่ืน ไมวาจะมีการ
ฟองคดีตอศาลหรือไมก็ตาม เมื่อไดมีการตรวจพิสูจนชนิดและปริมาณแลว
วาเปนยาเสพติดใหโทษในประเภทดังกลาว โดยบันทึกรายงานการตรวจ
พิสูจนไว ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
        มาตรา ๑๐๒ ทวิ ในกรณีท่ีมีการฟองคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
ใหโทษในประเภท ๑ หรือในประเภท ๒ ตอศาล และไมไดมีการโตแยงเรื่อง
ประเภท จํานวน หรือนํ้าหนักของยาเสพติดใหโทษ   ถาศาลช้ันตนมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งใหริบ 

ยาเสพติดใหโทษดังกลาวตามมาตรา ๑๐๒ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
และไมมี  คําเสนอวาผูเปนเจาของแทจรงิไมไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทํา
ความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
ริบยาเสพติดใหโทษน้ัน ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

    รางมาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๑ ทวิ และ
มาตรา ๑๐๒ ทวิ และใหใชความตอไปน้ีแทน  
   “มาตรา ๑๐๑ ในกรณีท่ีมีการยึดหรือริบยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติ
น้ีหรือตามกฎหมายอ่ืนไมวาจะมีการฟองคดีตอศาลหรือไมก็ตาม เมือ่ไดมี
การตรวจพิสูจนชนิดและปรมิาณแลววาเปนยาเสพตดิใหใหโทษ  ใหบันทึก
รายงานการตรวจพิสจูนไว ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(๑) ยาเสพตดิท่ีเหลือจากการตรวจพิสจูน ใหทําลายหรือนําไปใช

ประโยชนได 

(๒) ภาชนะหรือหีบหอบรรจยุาเสพติดใหโทษหรือเอกสารท่ีเก่ียวของ      

ท่ียึดไว ใหทําลายหรือนําไปใชประโยชนได 

      การตรวจรับ การเก็บรักษา การทําลาย การนําไปใชประโยชน และ 
การรายงานใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามระเบียบ        
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด กําหนดโดยประกาศใน              
ราชกิจจานุเบกษา” 
 

       ปจจุบันมีการตรวจยึดยาเสพติดใหโทษ ไวเปนจํานวน
มากและตองเก็บรักษาไวเปนเวลานานจนกวาคดีเสร็จสิ้น   
ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณและสถานท่ีในการเก็บรักษา  



๖ 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

เหตุผล 

    มาตรา ๒๑ ในวาระเริ่มแรกภายในระยะเวลาหาปนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับการขอรบัใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือ
สงออกซึ่งยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพ่ือประโยชน 
ทางการแพทยหรือการรักษาผูปวยตามมาตรา ๒๖/๒ (๑) แหง 
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี ใหอนุญาตไดเฉพาะกรณีท่ีผูขออนุญาตเปน
หนวยงานของรัฐตามมาตรา ๒๖/๕ (๑) แหงพระราชบัญญตัิยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี หรือเปน         
ผูขออนุญาตตามมาตรา ๒๖/๕ (๒) (๓) (๔) หรือ (๗) แหง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี ซึ่งดําเนินการรวมกับผูขออนุญาตท่ีเปนหนวยงาน
ของรัฐตามมาตรา ๒๖/๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 
    ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปน้ี 
    (๑) การขอรับใบอนุญาตผลิตยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทยหรือการรักษาผูปวยตาม
มาตรา ๒๖/๒ (๑) แหงพระราชบัญญัตยิาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัิน้ี ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผน
ไทยประยุกต หรือหมอพ้ืนบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทย
แผนไทย ตามมาตรา ๒๖/๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งเปนการปรุงยา
สาหรับคนไขเฉพาะรายซึ่งตนเองเปนผูใหการรักษา 
     (๒) การขอรับใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๕ เฉพาะกัญชาตามมาตรา ๒๖/๒ แหงพระราชบัญญตั ิ
ยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตน้ีิ 
ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนผูปวยเดนิทางระหวางประเทศตามมาตรา 

   รางมาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
   “มาตรา ๒๑  ในวาระเริ่มแรกภายในระยะเวลาระยะเวลา ๕ ปนับแต
วันท่ีพระราชบัญญัติยาเสพตดิใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใชบังคับ                  
การอนุญาตนําเขายาเสพตดิใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพ่ือ
ประโยชนทางการแพทยและการรกัษาผูปวยตามมาตรา ๒๖/๒ (๑)                   
แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเตมิโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหดําเนินการ
นําเขาไดเฉพาะเมลด็พันธุเพ่ือนํามาผลติโดยการปลูก 
             ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปน้ี  

(๑) ผูขออนุญาตเปนหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา ๒๖/๕ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเตมิโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๒) ผูขออนุญาตเปนผูปวยเดินทางระหวางประเทศตามมาตรา 
๒๖/๕ (๖) แหงพระราชบัญญัตยิาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัิยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

(๓) ผูขออนุญาตท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการดําเนินการเก่ียวกับ            
การศึกษาวิจัยและพัฒนาตามมาตรา ๒๖/๒ (๑) แหงพระราชบัญญตัิ                
ยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ               
ยาเสพตดิใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปรับแกตามความเห็นของกรรมาธิการสาธารณสุข 
สภาผู แทนราษฎร  เ พ่ือ ให ทุ กภาคส วนสามารถ
ดําเนินการไดทันที 

เจตนารมณ  
- เพ่ือใหผูขออนุญาตท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ 

ท่ีเปนภาคเอกชนสามารถผลิตกัญชาเพ่ือประโยชนทาง
การแพทยและการรักษาผูปวย และ สงออกได  

- ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ผูประกอบ
วิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพ้ืนบาน
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย ปลูก 
และปรุงยาได 

- สําหรับการนําเขา กระทําไดเฉพาะเมล็ดพันธุเพ่ือ
การปลูก     
    -  หนวยงานของรัฐสามารถขออนุญาตนําเขากัญชา
ไดทุกรูปแบบ  
    - กรณีผูปวยเดินทางระหวางประเทศท่ีมีความ
จําเปนตองนํายาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ติดตัวเขา
มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือใชรักษาโรค
เฉพาะตัว  
    - กรณีนําเขาเพ่ือการศึกษาวิจัยและพัฒนา สามารถ
กระ ทํา ได ท้ั งภาครั ฐและ เอกชน  ซึ่ ง เป น ไปตาม
เจตนารมณเดิมของ มาตรา ๒๑ แหง พ.ร.บ.ยาเสพติด
ใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 



๗ 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

เหตุผล 

๒๖/๕ (๖) แหงพระราชบัญญัตยิาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัิน้ี  
     ใหคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษประเมินผลมาตรการ
ตามวรรคหน่ึงทุกหกเดือน  ในกรณีท่ีเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ
การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ดําเนินการไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ี โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
(บทเฉพาะกาล พ.ร.บ. ฉบับท่ี ๗) 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 นายกรัฐมนตร ี

 

 


