
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 

 

หลักการ 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ิมเติมบทบัญญัติ ห้ามมิให้ผลิต น าเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท 5 เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 
16) 

(2) เพ่ิมเติมบทบัญญัติ ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ 
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต และก าหนดให้การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครอง
ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ตามจ านวนที่ก าหนด ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 17) 

(3) เพ่ิมเติมบทบัญญัติ ในกรณีที่ยกเว้นให้มียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไว้ในครอบครองไม่เกิน
จ านวนที่จ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือส าหรับใช้ประจ าในการปฐมพยาบาล หรือ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่าง
ประเทศ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 18) 

(4) เพิ่มเติมอ านาจของผู้อนุญาตที่จะอนุญาตให้จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 2 หรือประเภท ๕  (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 19) 

(5) เพิ่มเติมให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอ านาจก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือทดลอง
ปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผลิตและทดสอบยาเสพติด
ประเภท 5 หรือก าหนดเขตพ้ืนที่ให้เสพหรือครอบครองยาเสพติดประเภท 5 ในปริมาณที่
ก าหนดได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและต้องมาตรการควบคุมตรวจสอบด้วย (เพ่ิม
มาตรา 19/1) 

(6) ตัดยาเสพติดประเภท 5 ออกจากบทบัญญัติห้ามผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก และการมีไว้ใน
ครอบครอง รวมถึงการก าหนดปริมาณยาเสพติดประเภท 5 ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพ่ือ
ครอบครองจ าหน่ายออก โดยใช้เนื้อหาเดียวกันนี้ไปก าหนดเพ่ิมเติมในมาตราอื่น (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 26 ) 



(7) ก าหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 17 จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 นอกสถานที่
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 27) 

(8) เพ่ิมเติมหน้าที่ของผู้รับอนุญาต ในการจัดเก็บรักษายาเสพติด และหน้าที่ที่ต้องกระท าเมื่อยา
เสพติดถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกท าลาย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 28) 

(9) ก าหนดเพ่ิมเติมมิให้โฆษณายาเสพติดให้โทษประเภท 5 เว้นแต่เป็นการโฆษณาต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพที่ได้รับอนุญาต และหลักเกณฑ์ในการโฆษณาฉลากหรือเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 48) 

(10) ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะจ าหน่ายหรือมไีว้ใน      ครอบครองซึ่งยาเสพติดประเภท 5 
เกินปริมาณที่ก าหนด ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 60) 

(11) ก าหนดหน้าที่ของทายาท ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการมรดก และอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ใน
กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไวค้รอบครองซึ่งยาเสพติดประเภท 5 ตายก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 61) 

(12) ก าหนดโทษกรณีครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อันฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 76 และมาตรา 71/1) 

  



เหตุผล 
 
  โดยที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็น
เวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ในปัจจุบัน 
ในส่วนของนั้นปรากฏผลวิจัยว่าสารสกดัจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ หลายประเทศ
ทั่วโลกจึงได้มีการผ่อนปรนโดยการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย อนุญาตให้ประชาชนใช้พืช
กระท่อมและกัญชาทางการแพทย์หรือเพ่ือการนันทนาการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันพืชกระท่อมและกัญชายังคงเป็นสิ่งเสพติดให้โทษประเภท 5 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 มีการก าหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้
ครอบครอง ทั้งที่ในสภาพความเป็นจริงพบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนลักลอบใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค
มานานหลายปีแล้ว ทั้งผลิตใช้เองและผลิตในเชิงพาณิชย์ เป็นผลให้มีราคาแพงและอาจไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์และต ารับยา สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ.2522 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถน ากัญชาและพืชกระท่อมไปท าการศึกษาวจิยั
เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน าไปใช้ในการรักษาภายใต้การดูแลและควบคุม
ของแพทย์ได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

ยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ.... 

__________________ 
........................................... 
............................................ 
………………………………………. 

 
 
 .........................................................................................................................................
.................................................................... 
 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 

.........................................................................................................................................
........................................................... 
 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
  
 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  
 “มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือ
ประเภท 5 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ  
 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายใน
การตรวจวิเคราะห์ หรือประเมินเอกสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 



มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา  17 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๑๗  ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต 

การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้ในครอบครองค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้
ตั้งแต่หนึ่งร้อยกรัมขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย  

การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครองค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้
ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑8 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“มาตรา ๑๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือประเภท 5 ไว้ในครอบครองไม่เกินจ านวน

ที่จ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ
ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา 

(๒) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือประเภท 5 ไว้ในครอบครองไม่เกินจ านวน
ที่จ าเป็นส าหรับใช้ประจ าในการปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบินหรือ
ยานพาหนะอื่นใดที่ ใช้ ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่ ไม่ ได้จดทะเบียนใน
ราชอาณาจักร แต่ถ้ายานพาหนะดงักล่าวจดทะเบยีนในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอรับใบอนญุาต
ตามมาตรา ๑๗” 

 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๑๙  ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๕ ได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็น 

(๑) กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
สภากาชาดไทย หรือองค์การเภสัชกรรม 

(๒) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ หรือ 



(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาขาเวช
กรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  และ 

      (ก) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
      (ข) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิ

ให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้
สารระเหย กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือ
กฎหมายว่าด้วยยา 

      (ค) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

       (ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
       (จ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในการพิจารณาอนุญาตแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะต้องค านึงถึงความจ าเป็น

ในการมีไว้เพ่ือจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ในการนี้ ผู้อนุญาตจะก าหนดเงื่อนไขตามที่
เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้” 

 
มาตรา 7 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ. 2522  
“มาตรา 19/1ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเห็นสมควร

เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์  และการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายา 
เสพติด จะก าหนดเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด เพื่อกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ก็ได้ 

(๑) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 หรืออาจ
ใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 

(๒) ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติดประเภท 5  
(๓) เสพหรือครอบครองยาเสพติดประเภท 5 ในปริมาณที่ก าหนด 
การก าหนดพ้ืนที่และการกระท าการตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดย

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการเสพ และการ
ครอบครองยาเสพติดประเภท 5 ด้วย 

ให้การกระท าการในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและ
ตรวจสอบการเสพและการครอบครองยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นความผิด” 

 



มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 2๖ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา ๒๖  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง
ยา เสพติดให้โทษในประเภท ๔ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป 

การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป 
ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง”  

มาตรา 9 ให้ยกเลิกความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๒๗  ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๒ และ ๕ นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต” 

 
มาตรา 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๒๘  ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๕ ไว้เป็นสัดส่วนในที่เก็บ

ซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน 
(๒) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๕ ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย

หรือถูกท าลายต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยพลัน” 

 
มาตรา 11 ให้ยกเลิกความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๔๘  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณายาเสพติดให้โทษ เว้นแต่ 
(๑) เป็นการโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือ ประเภท 5 ซึ่ง

กระท าโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือ 



(๒) เป็นฉลากหรือเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ ประเภท ๔ 
หรือ ประเภท 5 ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ ประเภท 
๔ หรือ ประเภท 5 

โฆษณาตามวรรคหนึ่งที่เป็นเอกสาร ภาพ ภาพยนตร์ การบันทึกเสียงหรือภาพต้องไดร้บั
อนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะใช้โฆษณาได้ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา 12 ให้ยกเลิกความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“มาตรา ๕๗  ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1” 

 
มาตรา 13 ให้ยกเลิกความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“มาตรา ๕๘  ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เว้นแต่การเสพนั้นเป็น

การเสพเพ่ือการรักษาโรคตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ 

ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เว้นแต่การเสพนั้นเป็นการเสพเพื่อการ
รักษาโรคตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งใน
สาขาทันตกรรมที่ได้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือเสพเพื่อการศึกษาวิจัยตามมาตรา ๑๗  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ส. อาจ
ประกาศให้ท้องที่ ใด เป็นท้องที่ที่ท าการเสพพืชกระท่อมได้ โดยไม่ เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา 14 ให้ยกเลิกความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือประเภท 5 เกินปริมาณที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๘ (๕) ให้ยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรานี้ 



การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๘ (๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา 15 ให้ยกเลิกความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๖๑  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๒ หรือประเภท 5 ตายก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ให้ทายาท ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการ
มรดกแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดยาเสพติดให้โทษที่ผู้รับอนุญาตมีเหลือมาเก็บรักษาไว้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ยาเสพติดให้โทษที่ยึดไว้นั้นให้กระทรวง
สาธารณสุขจ่ายค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร” 

 
มาตรา 16 ให้ยกเลิกความในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๗๖  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝนื
มาตรา 17 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืช
กระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 
มาตรา 17 ให้ยกเลิกความในมาตรา 76/1 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๗๖/๑  ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองเพ่ือจ าหนา่ยซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ อ ัน เป ็นการฝ ่าฝ ืนมาตรา 17 โดยม ีจ านวนยาเสพต ิดให ้โทษไม ่ถ ึงส ิบ
กิโลกรัม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสน
บาท 



ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืช
กระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคสองนั้นเป็นพืช
กระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท” 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
      
        ........................ 
        นายกรัฐมนตรี 
 
 


