ร่างพระราชบัญญัติพืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. ....
(ฉบับประชาชน)*
โดย
เครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาสังคมด้านพืชยา กัญชา กระท่อม
จัดทาโดย
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และภาคีเครือข่าย
หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล
นิยาม
หมวด ๑ บทบัญญัติทั่วไป
หมวด ๒ สิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพืชยา
หมวด ๓ คณะกรรมการร่วมพืชยา กัญชา กระท่อม
หมวด ๔ สถาบันพืชยา กัญชา กระท่อมแห่งชาติ
หมวด ๕ การอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา กระท่อม และพืชยาอื่น
หมวด ๖ การขึ้นทะเบียนตารับยาที่มีกัญชา กระท่อม หรือพืชยาอื่น
หมวด ๗ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้ดาเนินการ และผู้ประกอบวิชาชีพ
หมวด ๘ การควบคุมราคายา การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย
หมวด ๙ พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๑๐ บทกาหนดโทษ และมาตรการทางสังคม
ส่วนที่ ๑ โทษทางปกครอง
ส่วนที่ ๒ โทษอาญา
บทเฉพาะกาล
*

ฉบับสุดท้าย การขอรายชื่อ
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติพืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยพืชยา กัญชา กระท่อม
เหตุผล
โดยที่กฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศคือ อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยสารเสพติด ค.ศ.1961 ได้รับรอง
ให้รัฐภาคีสามารถอนุญาตให้มีการนาสารเสพติดประเภทต่าง ๆ รวมถึงกัญชามาใช้ในทางการแพทย์และการ
ศึกษาวิจั ย ต่อมาผลการประชุม สมัช ชาสหประชาชาติ ส มัยพิ เศษว่าด้ว ยปั ญ หายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016
(United Nations General Assembly Special Session 2016 - UNGASS 2016) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
ดูแลความปลอดภัยในด้านสุขภาพ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพิจารณาเรื่องการนาพืชเสพติดมาใช้
ประโยชน์ ตามภู มิปั ญ ญาท้องถิ่น วัฒ นธรรม การรักษาสิ่งแวดล้ อม สหประชาชาติยังเรียกร้องให้ ประเทศ
สมาชิกพิจารณาแก้ไขกฎหมายยาเสพติด อีกทั้งการจัดการพืชที่มีสารเสพติดมีลักษณะแตกต่างจากยาเสพติด
ให้โทษอื่นที่เป็นสารเคมี อย่างไรก็ดี หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็มิได้เสนอแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนากัญชา พืชกระท่อมและพืชเสพติดอื่นมาใช้ประโยชน์ได้มา
เป็นเวลานานกว่า ๔ ทศวรรษ จนกระทั่งมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒ ซึ่งเปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นครั้งแรกในรอบ ๔๐ ปี แต่ก็ยังมีข้อจากัดและยังสร้าง
ผลกระทบด้านลบบางประการ จึงไม่ส ามารถนากัญ ชา กระท่ อมมาใช้ในการศึกษาวิจัยในมนุ ษย์ และไม่
สามารถมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการ
นาไปใช้การป้องกัน บาบัดโรค รักษาผู้ป่วย การศึกษาวิจัยหรือการคิดค้นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
นอกจากนี้ กระท่อมไม่ถือเป็นยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย มาตรา ๕๕ และมาตรา ๔๓ เรื่องสิทธิชุมชน และรัฐมีห น้าที่คุ้มครอง
สุขภาพของประชาชน และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด จึงควรส่งเสริม สนับสนุนการนากัญชา กระท่อมและพืชยาอื่นมาใช้ในการศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์
ในทางการแพทย์ สุ ขภาพ การใช้ต ามวิถีชีวิต ชุมชนและธรรมนูญ ชุมชน การสร้างความมั่นคงด้านยาของ
ประเทศ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ร่าง
พระราชบัญญัติ
พืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)
...................................
...................................
...................................
............................................................................................................................. ........................
................................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าพืชยา กัญชา กระท่อม
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
.............................................................................................................................................................................
. ................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติพืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. ....
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนั บแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้พืชยาที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษหรือ
วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และ
ไม่ถือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พืชยาที่มุ่งหมายให้เป็นยา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยา เว้นแต่ บทบัญญัติเกี่ยวกับ การ
ควบคุมราคา การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และบทบัญญัติอื่น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับกับการใช้ประโยชน์จากพืชยาของชุมชนตามวิถีชีวิ ต วัฒนธรรม
ของสมาชิกของชุมชน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความมั่นคงด้านยาของประเทศ” หมายความว่า การเพาะปลูกเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร การ
ส่ งเสริ มพั ฒ นาระบบนิ เวศของสมุ น ไพร เพื่ อผลิ ตวัตถุดิ บยาและยาส าเร็จ รูป การผลิ ตยา การจัดหา การ
กระจาย การใช้ยาของผู้สั่งใช้ยาและผู้ ป่วยอย่างสมเหตุผล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จาเป็นอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง ยั่งยืน ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
“พืชยา” หมายความว่า
(๑) กัญชา (Cannabis spp.)
(๒) กระท่อม (Mitragyna speciosa)
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(๓) พืชยาอื่นที่มีฤทธิ์ทางยาซึ่งมีส่วนประกอบของสารที่ออกฤทธิ์ต่ อจิตและประสาท และมี
สารสาคัญที่สามารถใช้ในการป้องกัน บาบัด บรรเทา รักษาความเจ็บป่วย รวมถึงผลิตภัณฑ์ สาเร็จรูปตามที่
รัฐมนตรีประกาศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ พืชยาตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“ผลิตภัณฑ์กัญชา” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชา สารสกัดจากกัญชา หรือสาร
บริสุทธิ์จากกัญชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นยาในการบาบัดโรค บรรเทา รักษาความเจ็บป่วยของมนุษย์
หรือสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยยา
“ผลิตภัณฑ์กระท่อม” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระท่อม สารสกัดจากกระท่อม หรือ
สารบริสุทธิ์จากกระท่อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นยาในการบาบัดโรค บรรเทา รักษาความเจ็บป่วยของ
มนุษย์หรือสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยยา
“ยาแผนปัจจุบัน ” หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือการบาบัดโรคสัตว์
“ยาแผนไทย” หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม ปรุง หรือ
แปรสภาพสมุนไพรที่มุ่งหมายสาหรับใช้ตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรือยาที่รัฐมาตรีประกาศ
กาหนดให้เป็นยาแผนไทย (จากนิยามใน ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ...)
“ยาสามัญประจาบ้าน” หมายความว่า ยาสาเร็จรูปในขนาดพร้อมใช้ที่ประชาชนใช้สาหรับ
การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น หรือใช้เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และสามารถซื้อหาได้เองทั่วไป
และให้ ห มายความรวมถึงยาส าเร็จ รูป ส าหรับ สัตว์ที่ ไม่ใช่ยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่ งยาและยาที่ ต้องจ่ายโดยผู้
ประกอบวิชาชีพทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“ยาอันตราย” หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยา
อันตราย โดยหมายความถึงยาต่อไปนี้
(๑) ยาที่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีอานาจสั่งจ่าย
(๒) ยาแผนไทยที่ผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยและผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมมีอานาจสั่งจ่าย
(๓) ยาแผนทางเลื อ กที่ ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขาอื่ น ตามพระราชกฤษฎี ก าที่ อ อกตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีอานาจสั่งจ่าย (กพย.31.7.61)
“ยาควบคุมพิเศษ” หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็น
ยาควบคุมพิเศษ โดยหมายความถึงยาต่อไปนี้
(๑) ยาที่ต้องจ่าย โดยผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
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(๒) ยาแผนไทย ที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย ตาม
ใบสั่งยาผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ (กพย.31.7.61)
“ตารับยา” หมายความว่า สูตรที่ใช้ในการผลิตยาซึ่งระบุส่วนประกอบและปริมาณสิ่งปรุงที่มี
พืชยารวมอยู่ด้วย ไม่ว่าสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด และให้หมายความรวมถึงลักษณะของวัตถุสาเร็จรูปทาง
เภสัชกรรมซึ่งพร้อมที่จะนาไปใช้แก่มนุษย์หรือสัตว์ได้
“ปลูก” หมายความว่า การปลูกพืชยา รวมถึงการปลูกกัญชาเพื่อผลิต จาหน่าย นาเข้า หรือ
ส่งออกเมล็ดพันธุ์กัญชา
“ผลิต” หมายความว่า กระบวนการผลิตสารสาคัญที่ได้จากพืชยาหรือการทาให้มีการแปร
สภาพจากพืชยาอื่น แต่ไม่รวมถึงการปลูก หรือกระบวนการต่อไปนี้
(๑) การแยกเรซิ่นหรือสารอัลคาลอยด์ ออกจากพืชยา
(๒) การจัดเตรียมสารสาคัญ โดยวิธีการผสม ทาให้มีสภาพแข็งตัว หรือทาให้เป็นของเหลว1
(๓) การแบ่งบรรจุและรวมบรรจุ
“แปรสภาพ” หมายความว่า การบด การหั่น การแยกเรซิ่นหรือสารอัลกาลอยด์ออกจากพืช
ยา เพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์หรือสารสกัดที่มีสภาพคงตัว
“จ าหน่ าย” หมายความว่ า ขาย แลกเปลี่ ย น จ่ าย แจก หรื อ ให้ โดยมี สิ่ งตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์อย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อจาหน่าย
“ส่งออก” หมายความว่า นาหรือส่ งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งมิใช่กรณี มีไว้เพื่อใช้ห รือ
บริโภคเป็นการส่วนตัว หรือมีประมาณไม่เกินที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
“นาเข้า” หมายความว่า นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งมิใช่กรณีมีไว้เพื่อใช้หรือบริโภค
เป็นการส่วนตัว หรือมีปริมาณไม่เกินที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
“ด่านตรวจสอบยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดให้เป็นด่านตรวจสอบยาเสพติดให้โทษ
“ใช้” หมายความว่า การบริโภคหรือรับพืชยาเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด

1

Single Convention on Narcotic Drugs, 1961
Article 1
n) “Manufacture” means all processes, other than production, by which drugs may be obtained and
includes refining as well as the transformation of drugs into other drugs.
s) “Preparation” means a mixture, solid or liquid, containing a drug.
t) “Production” means the separation of opium, coca leaves, cannabis and cannabis resin from the
plants from which they are obtained.
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“การโฆษณา” หมายความว่า การกระทาไม่ว่าด้ว ยวิธีใดๆ ให้ ประชาชนเห็ น หรือทราบ
ข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้า
“การส่งเสริมการขาย” หมายความว่า การให้ข้อมูล การชักชวน จูงใจ หรือการกระทาด้วย
วิธีอื่นใด ที่มุ่งหมายเพื่อขายสินค้าหรือบริการ หรือให้มีการสั่งใช้ การสั่งซื้อของบุคคล
“เอกสารกากับยา” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทาให้ปรากฏความหมายด้วยรูป
รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือข้อความใด ๆ เกี่ยวกับยาที่สอดแทรก รวมไว้หรือแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อ
บรรจุยา
“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่
ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา
“ธรรมนูญ ชุมชน” หมายความว่า กติกาของชุมชนที่สมาชิกของชุมชนตกลงร่วมกัน เพื่อ
กาหนดแนวทางการใช้ การครอบครอง หรือการใช้ประโยชน์อื่นใดจากพืชยา เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
บาบัดโรค รักษาผู้ป่วย บรรเทาอาการของโรคบางอย่าง รวมถึงการใช้ประโยชน์อื่นใด ที่สอดคล้องกับ วิถีชีวิต
วัฒนธรรม จารีตประเพณีของสมาชิกของชุมชน ท้องถิ่น โดยมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นในชุมชน
“ชุมชนพืชยา” หมายความว่า บุคคลหลายคนรวมตัวกันเป็นกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน
และมี ก ารติด ต่ อ สื่ อ สารระหว่างกั น อย่ างเป็ น ปกติ แ ละต่ อเนื่ อ ง และอยู่ อ าศัย ในอาณาบริเวณเดี ย วกั น มี
วั ฒ นธรรมความเชื่ อ หรื อ ความสนใจร่ ว มกั น และหมายรวมถึ ง กลุ่ ม คน กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย หรื อ องค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ที่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่จะนาพืชยามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ซึ่งได้ จดแจ้ง
เป็นชุมชนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้อนุญ าต” หมายความว่า อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แล้วแต่กรณี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
“ผู้อานวยการ ” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันพืชยา กัญชา กระท่อม
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีนิติบุคคล
เป็นผู้รับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้ มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการร่วมพืชยา กัญชา กระท่อม
“คณะกรรมการชุมชน” หมายความว่า คณะกรรมการชุมชนพืชยา
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันนโยบายพืชยา กัญชา กระท่อม
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันพืชยา กัญชา กระท่อมแห่งชาติ
“สานักงาน อย.” หมายความว่า สถาบันคณะกรรมการอาหารและยา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๕ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกประกาศกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกาหนดกิจการอื่น ตลอดจนออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
บทบัญญัติทั่วไป

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ มี
อานาจประกาศกาหนดเกี่ยวกับพืชยา ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดชื่อของพืชยาอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กาหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่น
ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาของพืชยา
(๓) ก าหนดจ านวนและจ านวนเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง พื ช ยาที่ จ ะต้ อ งใช้ ในทางการแพทย์ แ ละทาง
วิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจาปี
(๔) กาหนดหลั ก เกณฑ์ และวิธีการในการกาหนดพื้ น ที่ ปลู ก ปริม าณพื ช ยาที่ ผู้ อนุ ญ าตจะ
อนุญาตให้ปลูก ผลิต นาเข้า จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงแหล่งปลูกที่มีพันธุ์พื้นเมือง
เป็นหลัก
(๕) ระบุชื่อและประเภทตารับยาที่มีส่วนประกอบของพืชยา ซึ่งต้องมีคาเตือนหรือข้อควร
ระวัง และข้อความของคาเตือนหรือข้อควรระวังเป็นตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายให้ผู้ใช้ระมัดระวังตาม
ความจาเป็นเพือ่ ความปลอดภัยของผู้ใช้
(๖) กาหนดสถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบพืชยาที่นาเข้า ส่งออก หรือ
นาผ่าน
(๗) กาหนดสถานที่ห้ามใช้กัญชา กระท่อม หรือพืชยาอื่น
(๘) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการอื่นใดที่เกี่ยวกับพืชยาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ เพือ่ คุม้ ครองสุขภาพของประชาชน ผู้ป่วย และป้องกันผลกระทบต่อบุคคลอื่น และ
ความมั่นคงด้านยาของประเทศ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก ปลูกหรือจาหน่ายกระท่อมตามที่กาหนดไว้ โดยไม่เป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
การปลู ก การครอบครอง และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากกระท่ อ มในกรณี ต่ อ ไปนี้ ไม่ ถื อ เป็ น
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
(๑) การปลูกกระท่อมของบุคคลจานวนไม่เกินสามต้นในที่ดินที่บุคคลนั้นมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย
(๒) การใช้ การครอบครองกระท่อมหรือผลิตภัณฑ์ยาที่ทาจากกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกัน บาบัดโรค หรือบรรเทาอาการของโรคของบุคคล หรือเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
(๓) การใช้ การครอบครองกระท่อมตามวิถีชีวิตหรือวัฒ นธรรมในชุมชน ท้องถิ่น และมิได้
ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่น
(๔) การต้ม การผลิตหรือแปรสภาพกระท่อมที่มิได้มีส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุ
ออกฤทธิ์
(๕) การดาเนินการอื่น ๆ ตามธรรมนูญชุมชน
(๖) กรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๘ ให้กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐอื่ นที่มี
อานาจหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้หรือให้คาแนะนาวิธีการใช้ใบกระท่อมที่ปลอดภัยแก่
ประชาชน
มาตรา ๙ การปลูก ผลิต หรือครอบครองพืชยาหรือผลิตภัณฑ์จากพืชยา เพื่อใช้ในการผลิต
ยาตามตารับ ยาแผนปัจจุบัน หรือตารับยาแผนไทยของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์ แผนไทยด้านเวชกรรมไทยและด้านเภสัช กรรมไทย หรือผู้ ประกอบวิช าชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ เพื่อการรักษาผู้ป่วยเฉพาะราย ให้เป็นไปตามกฎหมายยาหรือกฎหมายวิชาชีพนั้น ๆ โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ที่ดาเนินการปลูก ผลิต หรือครอบครองพืชยาเฉพาะ
กรณีกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาหรือพืชยาอื่น แต่ไม่รวมถึงกระท่อม มีหน้าที่แจ้งข้อมูลต่อสาธารณสุขอาเภอ
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพืน้ ที่ที่ดาเนินการ
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หมวด ๒
สิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพืชยา
มาตรา ๑๐ ชุมชนพืชยาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ป ระโยชน์ จากพืชยาในทางการแพทย์ สุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมผ่านระบบ
บริการสาธารณสุข เช่น การปลูก ครอบครอง และใช้ พืชยาตามที่กาหนดในธรรมนูญชุมชน เพื่อประโยชน์ใน
การป้องกัน บาบัดโรค หรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย
(๒) กาหนดให้มีคณะกรรมการชุมชน และธรรมนูญชุมชนในการบริหารจัดการพืชยาของ
ชุมชน
(๓) รวมตัวกันเป็นเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมที่ดาเนินงานเกี่ยวกับพืชยาในด้านต่าง ๆ
(๔) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในการศึกษาวิจัย การเข้าถึง หรือการใช้
ประโยชน์อื่น ๆ จากพืชยา
(๕) เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ป้องกันการฝ่าฝืนธรรมนูญชุมชนหรือการนาพืชยาไปใช้
ในทางที่ขัดต่อกฎหมายอื่น
(๖) เสนอความเห็นต่อหน่วยงานในการปรับปรุงมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบจากการ
ใช้พืชยาที่ไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๑ ในการจัดทาธรรมนูญชุมชน ให้ สมาชิกของชุมชนจัดให้มีประชาคมชุมชน และ
จัดการรับฟังความคิดเห็นธรรมนูญชุมชนของท้องถิ่นอย่างมีส่วนรวม เพื่อรับรองธรรมนูญชุมชน ทั้งนี้ อาจนา
กระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดทาธรรมนูญสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติมาใช้โดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการประกาศหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนและการพิจารณาอนุมัติ
ธรรมนูญชุมชนตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๒ ธรรมนู ญ ชุ ม ชนที่ มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ พื ช ยาจะต้ อ งมี ส าระส าคั ญ อย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(๑) การควบคุม เฝ้าระวังเยาวชนและสมาชิกของชุมชน มิให้บริโภคหรือใช้พืชยาที่มีส่วนผสม
ของยาเสพติดอื่น หรือมิให้นาไปใช้หรือบริโภคด้วยวิธีการที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
(๒) แนวปฏิบัติหรือวิธีการปลูก ครอบครอง ใช้ประโยชน์จากพืชยาในปริมาณที่กาหนด เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกัน บาบัดโรค หรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย
(๓) การใช้ตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม หรือจิตวิญญาณของสมาชิกในชุมชน
(๔) การลดอันตรายจากการใช้พืชยา
(๕) ข้อกาหนดในการนาพืชยามาใช้ในประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาวิจัย การผลิต
หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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(๖) การรายงานการใช้ประโยชน์จากของชุมชนที่จัดทาโดยคณะกรรมการชุมชน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การปลูก ปริมาณพืชยาหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพืช
ยาที่สามารถใช้หรือครอบครองได้ตามวรรคหนึ่ง
ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมนูญชุมชนไม่ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการชุมชนต้องประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการ และที่
ปรึกษา โดยควรมี องค์ ป ระกอบดังนี้ ผู้ นาชุมชน สมาชิกของชุมชน พนั กงานฝ่ ายปกครองในพื้น ที่ ผู้ แทน
สานั กงานสาธารณสุขอาเภอหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม หรือ
นักวิชาการ โดยให้มีสมาชิกของชุมชนในสัดส่วนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ให้ ก รรมการและที่ ป รึ ก ษาได้ รับ ค่ าตอบแทนและค่ าใช้ จ่ายอื่ นในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ตามที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๔ ให้ มีคณะกรรมการชุมชน ซึ่งมีห น้าที่และอานาจจัดการพืชยาตามธรรมนูญ
ชุมชนในเขตพื้นที่ของตน ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกของชุมชนใช้ประโยชน์จากพืชยาตามธรรมนูญชุมชน
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ กติกาหรือแผนการปลูกพืชยา และการใช้ประโยชน์จากพืชยา
(๓) เก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลการปลูก และการใช้ประโยชน์จากพืชยาในช่วงเวลาสิบ
สองเดือนเสนอต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (ผอ.รพ.สต.) ที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อส่งให้แก่สถาบัน
(๔) เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ป้องกันการฝ่าฝืนธรรมนูญชุมชนหรือการนาพืชยาไปใช้
ในทางที่ขดั ต่อกฎหมายอื่น และกาหนดมาตรการลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามธรรมนูญชุมชน
(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวกับพืชยา
(๖) เผยแพร่ ข้อมู ล ความรู้เกี่ยวกั บ การใช้ป ระโยชน์ แ ละข้ อพึ งระวัง จากการใช้ พื ช ยาแก่
สมาชิกของชุมชน
(๗) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ประกาศที่คณะกรรมการกาหนด
ให้คณะกรรมการชุมชนจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามธรรมนูญชุมชน เพื่อเสนอต่อ
สถาบัน
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการชุมชนมีหน้าที่และอานาจในการกาหนดมาตรการที่เหมาะสม
กรณีทสี่ มาชิกของชุมชนไม่ปฏิบัติธรรมนูญชุมชน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีสมาชิกของชุมชนไม่ปฏิบัติตามธรรมนูญชุมชนเป็นครั้งแรกหรือเป็นการฝ่าฝืนที่ไม่
ร้ายแรง คณะกรรมการชุมชนจะใช้วิธีการตักเตือน
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(๒) กรณีสมาชิกของชุมชนไม่ปฏิบัติตามธรรมนูญชุมชนเป็นกรณีร้ายแรงหรือ ไม่ปฏิบัติตาม
ธรรมนู ญ ชุ ม ชนต่ อ เนื่ อ งหลายครั้ ง ให้ ด าเนิ น การตามธรรมนู ญ ชุ ม ชน มติ ข องที่ ป ระชาคมหมู่ บ้ าน หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๓
คณะกรรมการร่วมพืชยา กัญชา กระท่อม

มาตรา ๑๕ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการร่ ว มพื ช ยา กั ญ ชา
กระท่อม” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการตาม (๕) หรือ (๖) เป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อก
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ นายกสภาเภสัชกรรม นายกแพทยสภา นายกสภาการแพทย์แผนไทย
(๕) กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ จานวนสิบ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง จากผู้ ซึ่งมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม พฤกษศาสตร์ พิษวิทยา เวชศาสตร์ชุมชน
หรื อเวชศาสตร์ครอบครัว การแพทย์ แผนไทยด้านเวชกรรมไทย การแพทย์แผนไทยด้านเภสั ช กรรมไทย
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ จิตเวช และด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน
(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ
โดยองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากาไรทีม่ ีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิได้จัดตั้งโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้ประกอบธุรกิจ มีผลงานการดาเนินงานไม่น้อยกว่าห้าปี และดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุข การคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และด้านสิทธิชุมชนหรือสิทธิผู้ป่วย ด้าน
ละหนึ่งคน จานวนสี่คน
ให้ผู้อานวยการสถาบันเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันคนหนึ่ง
จานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๑๕ (๕) หรือ (๖) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
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(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือ
ถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่จะพ้นโทษมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี หรือเป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งในทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้
ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๘) ไม่ เป็ น ผู้ ป ระกอบการ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในกิ จ การที่ เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั ญ ชาหรื อ
ผลิตภัณฑ์กระท่อมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) หรือ (๖) มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสามปี แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่งหากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้น
จากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
ในกรณี ที่ ก รรมการตามวรรคหนึ่ งพ้ น จากต าแหน่ งก่ อ นครบวาระ ให้ ด าเนิ น การแต่ งตั้ ง
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งกรรมการนั้นว่างลง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่ วาระของกรรมการ
ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง
นั้นก็ได้ และในการนี้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๘ เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๑๕ (๕) หรือ (๖) พ้นจากตาแหน่งก่อน
ครบวาระ ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่
มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
มาตรา ๑๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕)
หรือ (๖) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
(๕) ขาดประชุมกรรมการจานวนสองครั้งติดต่อกันหรือขาดประชุมตั้งแต่ส ามครั้งในรอบ
ปีงบประมาณโดยไม่มีเหตุอันสมควร
มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการอย่ างน้ อ ยทุ ก สองเดื อ นหรื อ ไม่ น้ อ ยกว่า หกครั้งในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ
ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการ
พิจารณา ให้กรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ใน
ที่ประชุมและมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่
การวินิ จฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถื อเสีย งข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มีเสี ยงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการประชุมคณะกรรมการต่อสาธารณชน เว้นแต่เป็นกรณีที่อาจส่งผล
เสียต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการหรือสาธารณชน
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือแผนงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในทาง
การแพทย์ สุขภาพ การพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การศึกษาวิจัย การสร้างความมั่นคงด้านยา
ของประเทศ การใช้ตามวิถีชีวิตชาวบ้าน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) กากับ ดูแลการดาเนิน งานของสถาบัน ให้ เกิดการจัดการที่ดีมีประสิท ธิภ าพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามอานาจหน้าที่
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนการทดลองหรือวิจัยเกี่ยวกับพืชยา การใช้ตามวิถีชีวิตชาวบ้าน
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิ จารณาอนุญ าตและการขึ้น
ทะเบียนตารับยาตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ให้ความเห็นชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๖
(๖) ให้ความเห็นหรือคาแนะนาต่อผู้อนุญาตและหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับพืชยาใน
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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(๗) กาหนดหลักเกณฑ์ การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งให้ผู้รับอนุญาต
ยุติการดาเนินการใดๆ
(๘) กาหนดคุณสมบัติของผู้อานวยการ และดาเนินการคัดเลือกผู้อานวยการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการอาจมีมติมอบหมายให้ผู้อานวยการสามารถดาเนินการข้อใดข้อหนึ่งตามวรรค
หนึ่งตามความเหมาะสม
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ และมีอานาจแต่งตั้ง
คณะอนุ กรรมการ คณะทางาน เพื่ อพิจารณาหรือปฏิบั ติก ารตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ ทั้งนี้ ให้
คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) คณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการปลูก การอนุรักษ์พันธุ์พื้นเมือง การพัฒ นา
สายพันธ์ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชยา
(๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ จากพืชยาทางการแพทย์ การใช้ตามวิถีชีวิต
ชาวบ้าน การพัฒนาอุตสาหกรรม
(๓) คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นามาตรา ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษา ได้รับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ให้กรรมการประเมินผล อนุกรรมการ และคณะทางานได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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หมวด ๔
สถาบันพืชยา กัญชา กระท่อมแห่งชาติ
มาตรา ๒๔ ให้จัดตั้งสถาบันพืชยา กัญชา กระท่อมแห่งชาติ ขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่
เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
ให้สถาบันมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกากับของนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๒๕ ให้สถาบันมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
(๒) จัดทานโยบายส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาพืชยา เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการ
(๓) ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับพืชยา
(๔) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืช ยา การใช้ประโยชน์ จากพื ชยาหรือการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาผลกระทบด้านต่าง ๆ
(๕) รับจดแจ้งชุมชนพืชยาและพิจารณาอนุมัติธรรมนูญชุมชน
(๖) รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลการขออนุญาตเกี่ยวกับพืชยาและการขึ้นทะเบียนตารับยา
(๗) เผยแพร่ข้อมูลผลการดาเนินงานของสถาบัน ความรู้เกี่ยวกับการปลูก การใช้พืชยาที่
ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(๘) มอบให้องค์กรอื่นหรือบุคคลอื่นทากิจการที่อยู่ภายในอานาจหน้าที่ของสถาบัน
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของสถาบันตามวรรคหนึ่ง สถาบันอาจมีความร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานของรัฐ วิส าหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่ งเสริมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรซึ่งมีสถานะเป็นนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการแพทย์หรือการคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรา ๒๖ รายได้ของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๓) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของสถาบัน
(๔) รายได้จากการดาเนินกิจการของสถาบัน
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
มาตรา ๒๗ บรรดารายได้ของสถาบันตามมาตรา ๒๖ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
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ทรัพย์สินของสถาบันไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความขึน้
เป็นข้อต่อสู้สถาบันในเรื่องทรัพย์สินของสถาบันมิได้
บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้บริจาคให้หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยน
จากรายได้ตามมาตรา ๒๖ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ของสถาบัน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
ให้สถาบันมีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของสถาบัน
บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยใช้เงินรายได้ตามมาตรา ๒๖ (๑) ให้ตกเป็นที่ราช
พัสดุ แต่สถาบันมีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ได้
มาตรา ๒๘ การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของสถาบันให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด
การบั ญ ชีข องสถาบั น ให้ จัด ท าตามหลั กสากลตามแบบและหลั ก เกณฑ์ ที่ คณะกรรมการ
กาหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถาบัน ตลอดจน
รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ให้สถาบันจัดทางบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบดุลและบัญชีทาการส่งผู้สอบ
บัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี
ในทุกรอบปีให้สถาบันการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ด้ว ยความเห็ น ชอบของสถาบั น การตรวจเงิน แผ่ น ดิ น เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละประเมิ น ผลการใช้ จ่ ายเงิน และ
ทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทารายงานผลการสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี ให้สถาบันทารายงานประจาปีเสนอ
ต่อคณะกรรมการ และรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทาการที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้อง
แล้ว พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาด้วย
มาตรา ๒๙ ให้มีผู้อานวยการคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของสถาบัน และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างใน
สถาบั น โดยอาจมีรองผู้ อานวยการตามจานวนที่คณะกรรมการกาหนดเป็ นผู้ ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่
ผู้อานวยการมอบหมายก็ได้
คุณสมบัติของผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ให้ น ายกรั ฐ มนตรี มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ อ านวยการจากบุ ค คลที่ ส านั ก งานคั ด เลื อ กและ
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กผู้ อ านวยการตามวรรคสามให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกาหนด
ผู้อานวยการมีอานาจแต่งตั้งรองผู้อานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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มาตรา ๓๐ ผู้ อ านวยการและรองผู้ อ านวยการต้ อ งเป็ น ผู้ ส ามารถท างานเต็ ม เวลา
ให้แก่สานักงาน และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มี อ ายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า สี่ สิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ และมี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น หกสิ บ ห้ า ปี บ ริ บู ร ณ์ ในวั น ที่
เข้ารับการคัดเลือก
(๓) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสานักงาน
(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)
มาตรา ๓๑ ให้ผู้อานวยการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
เมื่อผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง ให้รองผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งด้วย
เมื่อตาแหน่งผู้อานวยการว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อานวยการคนใหม่ ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งพนักงานของสถาบันคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ผู้อานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อานวยการทีไ่ ด้รับมอบหมายหรือตามที่
สานักงานกาหนดเป็นผู้รักษาการแทน
มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
(๔) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ถูกถอดถอนและถูกเลิกสัญญาจ้างโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๓ ผู้อานวยการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ
(๒) จัดทาแผนงานหลัก แผนการดาเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจาปีของ
สถาบันเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
(๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการบริหารด้าน
อื่นของสถาบัน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) พักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตยุติการดาเนินการใดๆ
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย นโยบาย
มติ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ
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(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๓๔ เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อานวยการให้คณะกรรมการกาหนด
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๓๕ ให้ ผู้ อานวยการเป็น ผู้ แทนของสถาบัน ในกิจการของสถาบัน ที่ เกี่ยวข้องกั บ
บุคคลภายนอกแต่ผู้อานวยการจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนดก็ได้

หมวด ๕
การอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา กระท่อม และพืชยาอื่น
มาตรา ๓๖ ใบอนุญาตเกี่ยวกับพืชยาแบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตปลูกพืชยาหรือเมล็ดพันธุ์กัญชาตามปริมาณที่กาหนดไว้ในประกาศที่ออก
ตามความในมาตรา ๖
(๒) ใบอนุญาตผลิตพืชยา ผลิตภัณฑ์กัญชา หรือผลิตภัณฑ์กระท่อม
(๓) ใบอนุญาตนาเข้าพืชยา ผลิตภัณฑ์กัญชา หรือผลิตภัณฑ์กระท่อม
(๔) ใบอนุญาตจาหน่ายพืชยา ผลิตภัณฑ์กัญชา หรือผลิตภัณฑ์กระท่อม
(๕) ใบอนุญาตส่งออกพืชยา ผลิตภัณฑ์กัญชา หรือผลิตภัณฑ์กระท่อม
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ในกรณีต่อไปนี้
(๑) การปลูกกัญชาเพื่อใช้ตามวิถีชุมชนตามธรรมนูญชุมชน หรือการปลูกของผู้ป่วยหรือ
ผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยเพื่ อ ใช้ ในการป้ อ งกั น บ าบั ด โรคเบื้ อ งต้ น สามารถปลู ก ได้ จ านวนไม่ เกิ น สี่ ต้ น ที่ มี ช่ อ ดอกต่ อ
ครัวเรือน2 โดยผู้ปลูกกัญชาจะต้องปฏิบัติตามธรรมนู ญชุมชน และห้ามนากัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชามาใช้
ในทางการค้าหรือดาเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) การปลูกที่ดาเนินการโดยสถานพยาบาลของรัฐเพื่อใช้ในการบาบัดโรคหรือรักษาผู้ป่วย
ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับในการปลูกของสถาบัน
ให้สถาบันกาหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการปลูกกัญชาตามวรรคสอง และการรายงาน
ข้อมูลการปลูกให้แก่สถาบัน
มาตรา ๓๗ ผู้ ใดประสงค์ ยื่ น ค าขออนุ ญ าตด าเนิ น การตามมาตรา ๓๖ ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ
ผู้อานวยการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
ความในวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการขออนุญาตที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยา
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การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ การกาหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอ
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
การกาหนดระเบียบและข้อกาหนดของผู้รับอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ผู้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งผู้ใดประกอบกิจการภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้น
ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ โดยแสดงเหตุที่ไม่สามารถยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกาหนดและผู้อนุญาตเห็นสมควรให้ต่อ
อายุใบอนุญาตได้
มาตรา ๓๘ ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ให้มีอายุไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ถ้า
ผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคาขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหกสิบวัน พร้อม
ข้อมูลที่กาหนดให้ต้องยื่นพร้อมกัน เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าผู้อนุญาตจะมี
คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
การขอต่ออายุใบอนุ ญาตและการต่ออายุใบอนุญาตให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ (๕) โดยให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๓๙ บทบัญญัติในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ไม่ใช้บังคับแก่การทดสอบ วิเคราะห์
ผลิต แปรสภาพกัญชาหรือกระท่อมหรือพืชยาอื่น และสาระสาคัญที่มาจากกัญชาหรือกระท่อมหรือพืชยาอื่น
เพื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย ซึ่ ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณ ะกรรมการจริ ย ธรรมของหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
สถาบันอุดมศึกษา
ผู้ ที่ จ ะศึ ก ษาวิจั ย ตามวรรคหนึ่ ง จะต้ อ งส่ งหนั งสื อ รับ รองการอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ผู้อานวยการ ก่อนที่จะเริ่มดาเนินการศึกษาวิจัยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน หากผู้อานวยการเห็นว่าโครงการวิจัยดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อบุคคลอย่างร้ายแรงหรือทา
ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ผู้อานวยการมีอานาจสั่งระงับหรือยุติการดาเนินการโครงการดังกล่าวเป็นการ
ชั่วคราวได้
ผู้ศึกษาวิจัยตามมาตรานี้จะต้องเป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย การควบคุมคุณ ภาพและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ส ถาบั น
กาหนด
มาตรา ๔๐ บทบัญญั ติในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา และมาตรา ๓๘ ไม่ใช้บังคับแก่
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ สานักงาน อย. และสานักงาน ป.ป.ส.
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ให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สานักงาน อย. และสานักงาน ป.ป.ส.มี
หน้ าที่ จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการทุกหกเดือน โดยอยู่ภ ายใต้มาตรการควบคุมและตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

หมวด ๖
การขึ้นทะเบียนตารับยาที่มีพืชยาเป็นสารสาคัญ
มาตรา ๔๑ ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนาเข้าเพื่อขายผลิตภัณ ฑ์กัญชา ผลิตภัณฑ์กระท่อม
หรือผลิตภัณฑ์พืชยาอื่น หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชา กระท่อม หรือพืชยาอื่นเป็นสารสาคัญ ต้องนาตารับ
ยาหรือผลิตภัณฑ์นั้นมาขอขึ้นทะเบียนตารับ กับผู้อนุญาตก่อน และเมื่อได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
แล้ว จึงจะผลิตหรือนาเข้าเพื่อขายได้
การขอขึ้นทะเบียนตารับยาและการออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยให้กาหนดออกเป็นประเภท
ดังต่อไปนี้
(๑) การขอขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยาแผนปั จ จุ บั น ต ารับ ยาแผนไทยที่ มี ส่ ว นผสมของกั ญ ชา
กระท่อม หรือพืชยาอื่น ผู้อนุญาตคือเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามอบหมาย
(๒) การขอขึ้นทะเบียนกัญชา กระท่อม หรือพืชยาอื่นที่ไม่เข้า กรณีตาม (๑) รวมทั้งการผลิต
นาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ การแปรรูปพืชยาเป็นวัตถุดิบยาหรือวัตถุดิบยากึ่งสาเร็จรูป ผู้อนุญาตคือ ผู้อานวยการ
หรือผู้ที่ผู้อานวยการมอบหมาย
การพิ จ ารณาออกใบส าคัญ ตาม (๑) (๒) ให้ ผู้ ขอขึ้น ทะเบี ยนตารับ เป็ นผู้ รับผิ ดชอบช าระ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๒ การขอขึ้นทะเบียนตารับยา ต้องแจ้งและส่งมอบรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อยา และชื่อสามัญทางยา
(๒) ตารับยา
(๓) รูปแบบ รูปลักษณ์ของยา สี สัญลักษณ์ของผู้ผลิตบนผลิตภัณฑ์ยา
(๔) ขนาดบรรจุ
(๕) วิธีวิเคราะห์ ควบคุม คุณ ภาพ มาตรฐานยา ที่ ระบุ ตามรายการในตารายาที่รัฐมนตรี
ประกาศฉบับ ล่ าสุด กรณี ที่ใช้วิธีวิเคราะห์ ในตารายาที่รัฐมนตรีประกาศฉบับอื่น ต้องแสดงวิธีพิสูจน์ความ
ถูกต้องมาด้วย
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(๖) ฉลาก ต้องระบุชื่อสามัญทางยา แสดงวันผลิตและวันสิ้นอายุของยาเป็นภาษาไทย และ
ราคาขายปลีกของยา
(๗) เอกสารกากับยาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ และเอกสารกากับยาแก่ประชาชนทั่วไป
(๘) ข้อมูลสิทธิบัตร
(๙) ข้อมูลโครงสร้างราคายา
(๑๐) แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
(๑๑) สารมาตรฐานในการวิเคราะห์มาตรฐานยา
(๑๒) หลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุน
(๑๓) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ความใน (๓) (๕) (๖) และ (๙) ให้เป็นไปตามประกาศกาหนดของรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๔๓ การขอขึ้นทะเบียนตารับยาใหม่ ต้องดาเนินการตามมาตรา ๖๙ และต้องส่งมอบ
รายการ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนสรรพคุณและความปลอดภัยตามที่ขอขึ้นทะเบียน
(๒) วิธีควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ มาตรฐานยา ตามหลักวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ดี
(๓) ระบบการติดตามยาหลังออกสู่ตลาด
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกาหนดของรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่อง
มาตรา ๔๔ บทบัญญัติมาตรา ๔๑ ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การผลิต ขาย หรือนาเข้าพืชยา โดยกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด ในหน้าที่ป้องกันหรือบาบัดโรค และ สภากาชาดไทย
(๒) การปรุงยาแผนไทยสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบวิ ช าชีพการแพทย์
แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(๓) การนาพืชยามาผสมเพื่อใช้สาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์และสาธารณสุขหรือหมอพื้นบ้าน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๔) การแบ่งบรรจุพืชยาในกรณี
(ก) เพื่อ ใช้ ส าหรั บ ผู้ ป่ว ยเฉพาะรายของตน โดยผู้ ป ระกอบวิช าชี พทางการแพทย์และ
สาธารณสุขหรือหมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
(ข) เพื่อขายสาหรับผู้ซื้อเฉพาะรายในสถานที่ขาย โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุข
(๕) การขายพืชยาที่แบ่งบรรจุตาม (๔) ในกรณี
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(ก) เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยเฉพาะรายของตน โดยผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขหรือหมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
(ข) เพื่อขายสาหรับผู้ซื้อเฉพาะรายในสถานที่ขาย โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข
(๖) ผู้ขายรายย่อยซึ่งขายวัตถุที่ ใช้เป็นส่ วนผสมในการผลิ ต พืช ยาตามที่ ผู้อานวยการ อย.
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๗) การนาเข้าพืชยาเพื่อใช้เฉพาะตัวโดยมีปริมาณตามความจาเป็นที่ต้องใช้ได้ไม่เกินเก้าสิ บ
วัน
(๘) การผลิต น าเข้า หรือขายพืชยาตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในประเทศและระหว่างประเทศ
ผู้ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
มาตรา ๔๕ การแก้ไขรายการทะเบีย นตารับ ยาซึ่งมี กัญ ชา กระท่ อ ม หรือพื ช ยาอื่น เป็ น
สารสาคัญ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อนุญาต โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๖ ใบสาคัญในการขึ้นทะเบียนตารับยาซึ่งมีกัญชา กระท่อม หรือพืชยาอื่นเป็น
สารสาคัญ ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบสาคัญ ถ้าผู้รับใบสาคัญประสงค์จะขอต่ออายุใบสาคัญ จะต้องยื่นคา
ขอก่อนใบสาคัญสิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นคาขอแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบสาคัญนั้น
การขอต่ออายุ ใบส าคัญ และการต่ออายุใบส าคัญ การขึ้นทะเบี ยนตารับ ยา ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๗ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าทะเบียนตารับใดซึ่งมีกัญชา กระท่อม หรือพืชยาอื่น
เป็นสารสาคัญที่ได้ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่าไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้
หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือมีเหตุผลอันไม่สมควรที่จะอนุญาตให้ต่อไป ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งเพิก
ถอนทะเบียนตารับยานั้นได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้ผู้อนุญาตรับขึ้นทะเบียนตารับยาตามหมวดนี้ เมื่อเห็นว่า
(๑) การขอขึ้นทะเบียนตารับยาทีไ่ ม่ดาเนินการตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓
(๒) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยาเป็นยาที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนตารับยาแล้ว เว้นแต่ปรากฏ
ว่าเหตุที่เพิกถอนทะเบียนตารับยานั้นหมดสิ้นไปแล้ว
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(๓) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยาที่พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีประสิทธิผลดีกว่าและคุ้มค่ากว่ายาที่ได้ขึ้น
ทะเบียนตารับอยู่แล้ว
(๔) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยาเป็นยาที่ใช้ชื่อ ฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายคลึง
กับยาที่เพิกถอนทะเบียนตารับยาแล้ว
(๕) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยาใช้ชื่อไปในทางโอ้อวด ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทย ไม่คานึงถึงคุณค่าของภาษาไทย หรืออาจทาให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงหรือยาสามัญประจา
บ้านที่ใช้ชื่อซ้ากับยาอันตรายและหรือยาควบคุมพิเศษ
(๖) ยาที่ขอขึ้น ทะเบี ยนมีสิ ทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรที่ มีโครงสร้างราคายาไม่
สมเหตุสมผลหรือไม่คุ้มค่า
(๗) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยานั้น เป็นยาที่ไม่ได้ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
ยาและควบคุมคุณภาพตามที่รัฐมนตรีประกาศ
(๘) ยาที่ ขอขึ้น ทะเบี ย นตารับยานั้น เป็นยาที่ไม่ได้นาหรือสั่ งเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
(๙) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยานั้นได้ถูกถอนทะเบียนตารับยาจากประเทศผู้ผลิต ด้วยสาเหตุ
ของความไม่ปลอดภัยหรือไม่มีประสิทธิผล
(๑๐) ยาที่ ขอขึ้น ทะเบี ยน เป็ นยาที่ก าหนดโครงสร้างราคายาที่ ไม่ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
มาตรา ๔๙ การจดแจ้งยาตัวอย่างที่จะผลิตหรือนาเข้าเพื่อขอขึ้นทะเบียนตารับยาและยาที่
จะผลิตนาเข้าเพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ยาจาเป็นเฉพาะกรณี ยาอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ต้องแจ้ง
รายการตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ตามบทบัญญัติมาตรานี้ “ยาจาเป็นเฉพาะกรณี ” หมายความว่า ยากาพร้าหรือยาจาเป็น
สาหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๕๐ การทดลองยาในมนุษย์ที่กระทาในประเทศไทยต้องผ่านการอนุญาตรับรองวิธี
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์
มาตรา ๕๑ ห้ามมิให้ผู้อนุญาตรับจดแจ้ง เมื่อเห็นว่าการจดแจ้งไม่ดาเนินการมาตรา ๓๙
มาตรา ๕๒ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญาตมีอานาจออกคาสั่งเป็น
หนังสือให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาแก้ไขทะเบียนตารับยาหรือดาเนินการติดตามความปลอดภัย
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ของผลิตภัณฑ์กัญชา ผลิตภัณฑ์กระท่อม หรือผลิตภัณฑ์พืชยาอื่น หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชา กระท่อม
หรือพืชยาอื่นเป็นสาระสาคัญ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในคาสั่ง
มาตรา ๕๓ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งเพิกถอนใบสาคัญการ
ขึ้นทะเบียนตารับยาได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผลิตภัณฑ์พืชยานั้นไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ และอาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมตามมาตรา ๕๔
(๒) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พื ช ยานั้ น ไม่ ได้ แ ก้ ไขรายการทะเบี ย นต ารั บ หรือ ด าเนิ น การติ ด ตามความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามคาสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๕๒
(๓) กรณี ที่ ป ระเทศผู้ ผ ลิ ต สั่ งยกเลิ ก ทะเบี ย นต ารั บ เนื่ อ งจากความปลอดภั ย หรื อ ไม่ มี
ประสิทธิผล
ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจสั่งเพิกถอนทะเบียน
ตารับยาหรือเพิกถอนการจดแจ้งนั้นได้ โดยแจ้งให้ผู้รับอนุญาตผลิต ผู้รับอนุญาตนาเข้า หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
ทราบและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๔ ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพืชยาปลอม มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ทาเทียมทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเพื่อแสดงว่าเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์แท้
(๒) ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่แสดงชื่อยา ชื่อสามัญทางยา หรือแสดงวัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือสิ้น
อายุ ซึ่งมิใช่ความจริง
(๓) ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่แสดงชื่อ เครื่องหมายของผู้ผลิต หรือที่ตั้งสถานที่ผลิตยา ซึ่งมิใช่ความ
จริง
(๔) ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือนาเข้าโดยผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าซึ่ งไม่ตรงตามที่ระบุไว้
ในการขึ้นทะเบียนตารับยาหรือจดแจ้ง
(๕) ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากหรือเอกสารกากับยาซึ่งมิใช่ความจริง หรืออาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสารสาคัญของยา
(๖) ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่แสดงว่า เป็นยาตามตารับที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งมิใช่ความจริง
(๗) ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในตารับที่ขึ้นทะเบียนไว้
หรือในตารายาที่มีการประกาศรับรองตามกฎหมายอื่น หรือเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในกรณี
ที่เป็นยาที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตารับยา โดยต้องถึงขนาดที่มีปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกิน
กว่าร้อยละยี่สิบจากเกณฑ์ต่าสุดหรือสูงสุด ทั้งนี้ ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภค รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจประกาศกาหนดให้ปริมาณหรือความแรงของสารออก
ฤทธิ์ในยาบางชนิดขาดหรือเกินน้อยกว่าร้อยละยี่สิบได้
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มาตรา ๕๕ คาสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตารับยา ไม่ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตา รับยา
และไม่ต่ออายุใบอนุญาตจดแจ้งของผู้อนุญาต ให้แก้ไขทะเบียนตารับยาหรือตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือเพิก
ถอนทะเบียนตารับยาหรือตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้เป็นที่สุด

หมวด ๗
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

มาตรา ๕๖ ห้ามผู้รับอนุญาตผู้ใดดาเนินการผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย ซึ่งยาที่มีสารสาคัญเป็น
กัญชา กระท่อม หรือพืชยาอื่น ในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยา มิได้อยู่ประจาควบคุม
กิจการ
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การบาบัดโรคตามคาสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยสาขาเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือเพื่อการศึกษาวิจัย
(๒) การผลิตยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย หรือผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือการผลิตยาของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้าน
เภสัชกรรมไทยตามใบสั่ง
มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้กัญชาหรือพืชยาอื่นในการป้องกัน บาบัดโรค รักษาผู้ป่วย
บรรเทาอาการของโรคของผู้ป่วยตามมาตรา ๔๖ ต้องขึ้นทะเบียนกับสถาบันหรือหน่วยงานที่สถาบันประกาศ
กาหนด และต้องปฏิบัติตามเอกสารคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการหรือสถาบันกาหนด
มาตรา ๕๘ ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย
ที่มีกัญชา กระท่อม หรือพืชยาอื่นเป็นส่วนประกอบ ต้องจัดให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการทาหน้าที่ตามที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยยาและพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๙ ให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่จัดการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติและจานวนตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด โดยผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการต้องประจาอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทาการ
(๒) ให้มีการผลิต ขาย หรือนาเข้ายาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
(๓) ให้มีการผลิต ขาย หรือนาเข้ายา ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
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(๔) ให้มีป้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๕) ให้มีสาเนาใบอนุญาตของผู้รับอนุญาต และสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของผู้
มีหน้าที่ปฏิบัติการ แล้วแต่กรณีแสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๖) ให้ มี บั ญ ชี วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใช้ ผ ลิ ต ยา และบั ญ ชี เกี่ ย วกั บ การผลิ ต ขาย หรื อ น าเข้ า ยาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๗) ให้ มีการเก็บ ตัวอย่างยาที่ผ ลิตหรือนาเข้าตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๘) จั ด ท ารายงานเหตุ ก ารณ์ อั น ไม่ พึ งประสงค์ จ ากการใช้ ย า การเฝ้ าระวัง การติ ด ตาม
ประเมินผลการใช้ยา และการศึกษาวิจัยทางคลินิกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๖๐ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผลิตยาต้องจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและยาที่ผลิตขึ้น และหลักฐาน
แสดงรายละเอี ย ดของการวิ เคราะห์ ก่อ นน าออกจากสถานที่ ผ ลิ ต ตามหลั ก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด และให้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) กรณีนาเข้ายาทุกครั้งต้องจัดให้มีหนังสือรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์
คุณภาพยา และให้เก็บหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒/๑) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งวัตถุดิบหรือกรรมวิธีการผลิต ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้ามีหน้าที่
ต้องรายงานต่อผู้อนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารกากับยาตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ ทั้งนี้ การแสดงฉลากและเอกสาร
กากับยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๓/๑) จั ดให้ มีระบบติดตามความปลอดภัยของยาที่ผลิ ตหรือนาเข้า ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๓/๒) ติดตามความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เกี่ยวข้องยาที่ผลิตหรือนาเข้า
และแจ้งต่อผู้อนุญาตเพื่อดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องประกาศกาหนด
(๓/๓) จัดให้มีระบบเรียกเก็บยาคืนในกรณีพบว่ายาที่ผลิตหรือนาเข้ามีปัญหาด้านคุณภาพ
และความปลอดภัย ที่ทันต่อเหตุการณ์ และแจ้งต่อผู้อนุญาตทราบทันทีเพื่อดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๔) จัดทาและส่งรายงานประจาปีเกี่ยวกับการผลิตหรือนาเข้ายาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
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มาตรา ๖๑ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ควบคุมการผลิตยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องอยู่ประจาโดยควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทาการ
(๒) ควบคุมการผลิตยาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ควบคุมการผลิ ตยาให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดตามมาตรา …
(๓)/๑ ควบคุมให้มีการแยกเก็บพืชยาหรือผลิตภัณฑ์จากพืชยาให้เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุ
อื่น
(๔) ควบคุมการปฏิบั ติเกี่ยวกับ ฉลากและเอกสารกากับ ยาให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนดตามมาตรา …
(๕) ควบคุมการทาบัญชีเกี่ยวกับการผลิตยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนดตามมาตรา …
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๖๒ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ควบคุมการนาเข้ายามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องอยู่ประจาโดยควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทาการ
(๒) ควบคุมการนาเข้ายาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ควบคุมการนาเข้ายาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
(๓)/๑ ควบคุมให้มีการแยกเก็บพืชยาหรือผลิตภัณฑ์จากพืชยาให้เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุ
อื่น
(๔) ควบคุมการปฏิบั ติเกี่ยวกับ ฉลากและเอกสารกากับ ยาให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๕) ควบคุ ม การท าบั ญ ชี เกี่ย วกั บ การน าเข้ ายาให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๖๓ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมการขายปลีกหรือการขายส่งยา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องอยู่ประจาโดยควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทาการ
(๒) ควบคุมการขายยาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
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(๓) ควบคุมการผลิ ตยาให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดตามมาตรา …
(๓) ในกรณียาแผนไทยที่ต้องปรุง ณ สถานที่ขายปลีกยา ควบคุมให้จัดทาฉลากที่ภาชนะและ
หีบห่อบรรจุยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๔ (๓)
(๓)/๑ ควบคุมให้มีการแยกเก็บพืชยาหรือผลิตภัณฑ์จากพืชยาให้เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุ
อื่น
(๔) ควบคุมการปฏิบั ติเกี่ยวกับ ฉลากและเอกสารกากับ ยาให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนดตามมาตรา …
(๕) ควบคุมการทาบัญชีเกี่ยวกับการผลิตยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนดตามมาตรา …
(๖) ส่งมอบยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย หรือ ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ แก่
ผู้รับด้วยตนเอง ยกเว้นการขายส่งยา
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด

หมวด ๘
การควบคุมราคายา การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย

มาตรา ๖๔ เพื่อป้องกันการกาหนดราคาซื้อหรือราคาขายยาที่ไม่เป็นธรรม หรือเพื่อความ
มั่นคงด้านยาของประเทศกาหนดให้มีการควบคุมราคายา ให้รัฐมนตรีประกาศรายชื่อยาที่จาหน่ายได้ไม่เกิน
ราคาทีก่ าหนดไว้
มาตรา ๖๕ ให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุม
ราคา
การใช้อานาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาเป็นประกาศตามความจาเป็นแก่
พฤติการณ์แห่งกรณี โดยคานึงถึงภาระของผู้ปฏิบัติ และระบุถึงเหตุผลความจาเป็นในการประกาศดังกล่าว
การประกาศให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๖ ให้ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย ผู้ซื้อเพื่อจาหน่าย หรือผู้นาเข้าเพื่อจาหน่าย แสดงราคายา
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มาตรา ๖๗ ห้ ามมิ ให้ บุ ค คลใดกระท าการใด ๆ โดยไม่ มี เหตุ ผ ลอั น สมควรในการกั ก ตุ น
หรือไม่นายาที่มีไว้เพื่อจาหน่ายออกจาหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจาหน่ายหรือประวิงการ
จาหน่ายหรือการส่งมอบยา
มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชน์ในการสงวนรักษาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้เข้าถึงยาที่มีพืชยาหรือสารสังเคราะห์ที่ มีโครงสร้างทาง
เคมีคล้ายคลึงกับพืชยาเป็นสารสาคัญ หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยาหรือสิ่งอุปโภค
บริโภคอย่างอื่นอย่างรุนแรง หรือเพื่อความมั่นคงด้านยาของประเทศ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
กระทรวง ทบวง กรม อาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๓๖ แห่งกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
โดยกระทาการดังกล่าวเองหรือให้บุคคลอื่นกระทาแทน ในการใช้สิทธิดังกล่าว กระทรวง ทบวง กรม จะต้อง
เสียค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง
แห่งกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร และจะต้องแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ โดยไม่อยู่
ภายใต้บังคับเงื่อนไขในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
การกาหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงค์
ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรกับผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร และให้นามาตรา ๕๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๙ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณากัญชา กระท่อม ผลิตภัณฑ์กัญชา ผลิตภัณฑ์กระท่อม หรือ
ผลิตภัณฑ์พืชยาอื่นในสื่อสิ่งพิมพ์ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ อิ นเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่ใช้เป็นการ
โฆษณาได้ ยกเว้นการโฆษณายาสามัญประจาบ้าน
การโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงชื่อสามัญทางยาเป็นลาดับต้นและมีความชัดเจนกว่าการ
แสดงชื่อทางการค้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๗๐ การโฆษณายาสามัญประจาบ้านทางเครื่องขยายเสียง วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการโฆษณาด้วยวิธีการอื่นใด จะต้องได้รับอนุมัติ
ข้อความ เสียง ภาพ หรือวิธีการที่ใช้ในการโฆษณาจากพนักงานเจ้าหน้าที่
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะกาหนดเงื่อนไขเฉพาะในการโฆษณาไว้ด้วยก็
ได้
มาตรา ๗๑ การโฆษณายาสามั ญ ประจ าบ้ า น จะต้ อ งไม่ ใช้ ข้ อ ความ รู ป รอยประดิ ษ ฐ์
สัญลักษณ์ การสื่อความหมาย หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด หรือไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค
หรือใช้ข้อความที่อาจส่ งผลเสียต่อสั งคมโดยรวม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ
30

สรรพคุณ แหล่งกาเนิด สภาพ คุณภาพ ลักษณะของยาหรือวัตถุส่วนประกอบของยา หรือบริการยา ตลอดจน
การผลิต การจัดหา การส่งมอบ และการใช้ยา
มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการโฆษณายาต่อประชาชน ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) โอ้อวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถบาบัด บรรเทา รักษา
หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด หรือใช้ถ้อยคาอื่นใดที่มีความหมายในทานอง
เดียวกัน
(๒) การแสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงและต้องไม่มีลักษณะที่ปิดบัง อาพราง
ลักษณะ สรรพคุณยาที่แท้จริง
(๓) ทาให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวยา หรือเป็นส่วนประกอบของยาซึ่งความจริงไม่มีวัตถุหรือ
ส่วนประกอบนั้นในยา หรือมีแต่มีไม่เท่าที่ทาให้เข้าใจตามที่โฆษณา
(๔) ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับยาหรือบริการยาไม่ว่ากระทา
โดยใช้หรืออ้างอิงรายการทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง
(๕) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทาการผิดกฎหมายหรือผิด
ศีลธรรมหรือนาไปสู่การเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(๖) ข้อความที่ทาให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(๗) รับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันใด ๆ
(๘) การแสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบาบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรืออาการของ
โรคหรือแสดงสรรพคุณของยาที่รัฐมนตรีประกาศ
(๙) กระทาการด้วยวิธีอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ หรืออาจก่อให้เกิดความ
ราคาญต่อผู้บริโภค
(๑๐) กระทาโดยวิธีแถมพก ตั้งคาถามให้ตอบเพื่อชิงรางวัล ออกสลากรางวัล หรือวิธีการอื่น
ใดในทานองเดียวกัน
(๑๑) กระทา โดยไม่สุภาพ โดยการร้องราทาเพลง หรือแสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย
(๑๒) กระทาโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
มาตรา ๗๓ การโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพให้กระทาได้ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) การโฆษณาจะต้องไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จ หรือเกินความจริง
(๒) การโฆษณาจะต้องไม่ทาให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นยา หรือส่วนประกอบของยา ซึ่งความ
จริงไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้นในยา หรือมีแต่ไม่เท่าที่ทาให้เข้าใจ
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(๓) ห้ามโฆษณาขายยาโดยไม่สุภาพ โดยการร้องราทาเพลง หรือแสดงความทุกข์ทรมานของ
ผู้ป่วย หรือโดยการแถมพก หรือออกสลากรางวัล
(๔) การแสดงสรรพคุณ ข้อบ่งใช้ ประวัติความเป็นมา และรายละเอียดอื่นๆ ต้องเป็นไปตาม
ข้อความในเอกสารกากับ ยาและฉลาก ยกเว้นกรณี เป็น การแสดงข้อความที่ มีห ลั กฐานทางทะเบียน หรือ
เอกสารที่เชื่อถือได้มาพิสูจน์ และไม่ทาให้สาคัญผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับยานั้น
(๕) การอ้างอิงถึงผลการศึกษาวิจัย
(ก) การกล่ า วอ้ า งอิ งในเอกสารโฆษณาต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก สากล และจะต้ อ งเป็ น
เอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เช่น ตารายาที่รัฐมนตรีประกาศ ตารายา และวารสารต่างๆที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไปแล้ว
(ข) การอ้ างถึงผลหรือ ขนาดยาที่ โฆษณา ต้ องมาจากเอกสารอ้ างอิงที่ เชื่อ ถื อได้ แ ละ
ข้อความต้องสอดคล้องกับเอกสารกากับยา เช่น ขนาด สรรพคุณ และข้อบ่งใช้
(๖) การนาเสนอข้อมูลจากงานวิจัย
(ก) ข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ ต้ อ งอยู่ ใ นงานวิ จั ย นั้ น โดยจะต้ อ งไม่ ตี ค วามเกิ น เลยไปจาก
เอกสารอ้างอิงต้นฉบับ และให้ระบุชื่อของเอกสารอ้างอิงนั้นด้วย
(ข) ให้แสดงค่าทางสถิติหรือข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการศึกษาวิจัยให้ชัดเจน เช่น กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวนตัวอย่าง ค่าที่บอกความมีนัยสาคัญทางสถิติ เพื่อไม่ให้เกิดการสาคัญผิดในสาระสาคัญของการ
ศึกษาวิจัยนั้น และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็นตามแต่กรณี
(ค) กรณีเป็นกราฟหรือตาราง ให้ใส่ที่มาไว้ใต้ตาราง ไม่กล่าวอ้างข้อมูลจากการศึกษา
โดยรวมข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยหลาย ๆ แหล่งนาเสนอในรูปภาพหรือตาราง เนื่องจากการศึกษาแต่ละครั้ง
มีรูปแบบการศึกษาและข้อมูลพื้นฐานที่แตกต่างกัน
(ง) กรณีบริษัทยาเป็นแหล่งทุนวิจัย จะต้องแจ้งไว้ในโฆษณานั้นด้วย
(๗) มีข้อความ คาแนะนาให้ไปอ่านเอกสารกากับยาหรือเอกสารที่ใช้อ้างอิงฉบับเต็ม
มาตรา ๗๔ ห้ ามมิ ให้ ผู้ ใดกระท าการส่ งเสริม การขายกัญ ชา กระท่ อ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั ญ ชา
ผลิตภัณฑ์กระท่อม หรือผลิตภัณฑ์พืชยาอื่น เว้นแต่จะเป็นการกระทาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) การส่งเสริมการขายโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพ จะต้องไม่กระทาการในลักษณะการให้
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการให้ดังกล่าวเป็นการให้ตาม
ประเพณีห รือเป็ นการให้สิ่งที่เกี่ยวกับ การประกอบวิชาชีพนั้นโดยตรง และมีมูลค่าเหมาะสมไม่เกินอัตราที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๒) การส่งเสริมการขายโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้รับอนุญาตต้องเสนอสิ่งที่เป็นจริ ง
ถูกต้อง เป็นข้อมูลความรู้ที่สมดุลรอบด้าน ทันสมัย สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ทาให้เข้าใจผิด หรือต้องไม่จงใจละเลย
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หรือชักนาให้เกิดการใช้ยาเกินจาเป็น โดยเพิ่มความเสี่ยงในการใช้ยามากขึ้น หรือกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดส่งเสริมการขายยา ดังต่อไปนี้
(๑) โอ้อวดสรรพคุณ ยา หรือวัตถุอันเป็นส่ วนประกอบของยาว่า สามารถบาบัด บรรเทา
รักษาหรือ ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด หรือใช้ถ้อยคาอื่นใดที่มีความหมายใน
ทานองเดียวกัน
(๒) การแสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงและต้องไม่มีลักษณะที่ปิดบัง อาพราง
ลักษณะ หรือสรรพคุณยาที่แท้จริง
(๓) ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับยาหรือบริการยาไม่ว่ากระทา
โดยใช้หรืออ้างอิงรายการทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง
(๔) กระทาการด้วยวิธีอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ หรืออาจก่อให้เกิดความ
ราคาญ
(๕) กระทาโดยวิธีแถมพก ตั้งคาถามให้ตอบเพื่อชิงรางวัล ออกสลากรางวัล หรือวิธีการอื่นใด
ในทานองเดียวกัน
(๖) กระทาโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายที่ รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
มาตรา ๗๕ ในกรณี ที่ ผู้ อ นุ ญ าตเห็ น ว่ า การส่ ง เสริ ม การขายหรื อ การโฆษณาใดฝ่ า ฝื น
บทบัญญัติในหมวดนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจออกคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขข้อความหรือวิธีการในส่งเสริมการขายหรือการโฆษณา
(๒) ห้ามใช้ข้อความหรือวิธีการบางอย่างที่ปรากฏในการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณา
(๓) ระงับการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณา
(๔) สั่ งยึ ด อายั ด หรือ ส่ งมอบเอกสาร ข้อมู ล หรือวัตถุอื่น ใดที่ มีเหตุอั นควรเชื่ อได้ ว่า จะ
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดในเรื่องการส่งเสริมการขายและการโฆษณา
คาสั่งตามวรรคหนึ่ ง ผู้อนุญาตจะสั่งให้ จากัดการประกอบการของผู้รับอนุญาต หรือสั่งให้
โฆษณาเผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชนด้วยก็ได้
หากพบว่าการส่งเสริมการขายยาหรือการโฆษณายาอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ผู้อนุญาตประสานงานและให้ความร่วมมือกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

33

หมวด ๙
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๗๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ทาการของผู้รับอนุญาตนาเข้าหรือส่ งออก สถานที่ผลิต สถานที่จาหน่าย
สถานที่เก็บพืชยา หรือสถานที่ที่ต้องได้รับอนุญาตตามภาคนี้ ในเวลาทาการของสถานที่นั้น
(๒) ยึดหรืออายัดพืชยาที่มีไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอื่นใด
ที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) นาพืชยาหรือยาในปริมาณพอสมควรไปเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบหรือวิเคราะห์
(๔) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพของพืชที่นาไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์
ตาม (๒) ให้ประชาชนทราบโดยวิธีการที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค
(๕) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการ
พิจารณา
ในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ของพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ต ามวรรคหนึ่ง ให้ ผู้ รับ อนุ ญ าตและผู้ มี ห น้ าที่
เกี่ยวข้องกับ การผลิต นาเข้า หรือขายพืช ยา หรือผู้ ดูแลเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ ตาม (๑) อานวยความ
สะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการชุมชนตามธรรมนูญชุมชนที่ได้รับรองแล้วเป็นผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พนักงาน
มาตรา ๗๗ ในการปฏิ บั ติห น้ าที่ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ ต้องแสดงบัตรประจาตัว ต่อบุ คคลที่
เกี่ยวข้องบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๗๘ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๗๖ (๒) ให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
ปรากฏว่า
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ยึดหรือาอายัด
(๒) ในกรณีที่ไม่มีการดาเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งว่าไม่มีการดาเนินคดี
(๓) ในกรณี ที่ มี ก ารด าเนิ น คดี และพนั ก งานอั ยการสั่ งเด็ ด ขาดไม่ ฟ้ อ งคดี หรือ ศาลไม่ ได้
พิพากษาให้ ริบ และผู้ เป็ น เจ้าของหรือผู้ ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ ง
เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๗๙ ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๗๖ (๒) เป็นของเสียง่าย เป็นของที่ใกล้
จะสิ้นอายุตามที่กาหนดไว้ หรือในกรณีที่เก็บไว้จะเป็น การเสี่ยงต่อความเสียหายหรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สถาบันคณะกรรมการอาหารและยา หรือกรมปศุสัตว์เฉพาะกรณีที่เป็นยาสาหรับ
สัตว์ จะจัดการขายทอดตลาดสิ่งนั้น ก่อนคดีถึงที่สุดหรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือ
ค่าของสิ่งนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั้งปวงแล้ว เหลือเงินจานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้นโดย
ฝากไว้กับธนาคารของรัฐ
มาตรา ๘๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๑ ผู้รับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ใดขัดขวาง หรือไม่อานวยความสะดวกตาม
สมควร ไม่มาให้ถ้อยคา หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๖
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

หมวด ๙
บทกาหนดโทษ และมาตรการทางสังคม
ส่วนที่ ๑
โทษทางปกครอง
มาตรา ๘๒ โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตาหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน
(๓) ปรับทางปกครอง
(๔) จากัดการประกอบการ
(๕) พักการประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน หรือใบอนุญาตโฆษณา
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๖) เพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๘๓ ผู้อนุญาตมีอานาจลงโทษทางปกครอง โดยจะลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างก็ได้ และมีอานาจสั่งให้ผู้ถูกลงโทษกระทาการหรืองดเว้นกระทาการเพื่อแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดการฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ คาสั่ง หรือเงื่อนไขที่กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้าอีกได้
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มาตรา ๘๔ ให้ มี คณะกรรมการพิจ ารณาโทษปรับ ทางปกครองคณะหนึ่ งจานวนสามคน
ประกอบด้วยผู้อานวยการหรือผู้ที่ผู้อานวยการมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น
ๆ โดยมีอานาจในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง และให้สถาบันแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็น
เลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองอาจมีหลายคณะก็ได้
ให้สถาบันเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาความผิดที่มีโทษทางปกครองเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองเพื่อพิจารณา การพิจารณาและการมีคาสั่งลงโทษทางปกครอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ในการสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรานี้ ผู้มีอานาจลงโทษจะลงโทษปรับทางปกครองเพียง
อย่างเดียว และมีอานาจสั่งให้ผู้ถูกลงโทษกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คาสั่งที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ซ้าอีกได้
มาตรา ๘๕ ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทาง
ปกครองต้องคานึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทา ความเสียหายที่เกิดจากการกระทานั้น ตลอดจนความหนักเบา
ของโทษที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ
มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชาระค่าปรับทางปกครอง ให้นา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับและใน
กรณีที่ไม่มีเจ้ าหน้าที่ดาเนิน การบังคับ ตามคาสั่ง หรือมีแต่ไม่สามารถดาเนินการบังคั บทางปกครองได้ ให้
สถาบันมีอานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชาระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคาสั่งให้ชาระ
ค่าปรับ นั้ น ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้ มีการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อชาระค่าปรับได้
มาตรา ๘๗ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนดหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามมาตรา ๓๗ วรรคสามต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๘๘ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนดหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่ต้องระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่
เกินสามล้านบาท และผู้อานวยการอาจกาหนดโทษทางปกครองอื่นเพิ่มเติม โดยคานึงถึงพฤติการณ์ ความ
ร้ายแรง ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ สั่งจากัดการประกอบการ สั่งพักการประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียน หรือใบอนุญาตโฆษณาภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ผู้รับ อนุ ญ าตอาจอุท ธรณ์ คาสั่ งทางปกครองของผู้ อานวยการตามระเบียบหรือประกาศที่
กาหนดไว้ โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
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มาตรา ๘๙ ห้ามผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษรับทางปกครอง
ไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๙๐ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๙๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งต้องรับโทษปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการหรือ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้
นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

ส่วนที่ ๒
โทษอาญา
มาตรา ๙๒ ผู้ใดผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่ายพืชยาตามมาตรา ๓๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
โดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่เป็น
กรณีที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๙
ถ้าวัตถุแห่งการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นกระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองแสนบาท
มาตรา ๙๓ ผู้ใดจาหน่ายกัญชาหรือพืชยาอื่นแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ซึ่งมิใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน บาบัดโรค หรือบรรเทาอาการ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หากผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นผู้รับอนุญาต ต้องชาระค่าปรับทางปกครองตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๙๔ ผู้ใดจาหน่ายซึ่งกัญชา กระท่อม หรือพืชยาอื่นที่มีส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษ
หรือวัตถุออกฤทธิ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภค ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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หากวัตถุแห่งการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นกระท่อม ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๕ ผู้ใดใช้กัญชา ผลิตภัณฑ์กัญชา หรือพืชยาอื่นที่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่ นบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ ทั้งนี้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่อาจประสานงานกับสถานพยาบาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้ ผู้ กระทา
ความผิดตามมาตรานี้เข้ารับการฟื้นฟูบาบัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต
มาตรา ๙๖ ผู้ใดใช้กัญชาในสถานที่ ห้ามใช้ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เว้นแต่กรณีผู้ป่วยที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัย
มาตรา ๙๗ บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ซึ่ ง มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย ว ให้
คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย หรือผู้อานวยการหรือผู้ ซึ่งผู้อานวยการมอบหมายแล้วแต่
กรณี มีอานาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ถ้าผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามคาเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ให้ถือว่า
คดีนั้นเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้ลงโทษปรับ หากจาเลยไม่ชาระค่าปรับ และมีการ
ด าเนิ นการบั งคั บคดี ตามประมวลกฎหมายอาญา ให้ เจ้ าหน้ าที่ ของสถาบั นอ านวยความสะดวกหรือ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือในการดาเนินการบังคับคดีด้วย
เงิน ที่ ได้ จ ากโทษปรั บ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ต กเป็ น ของรายได้ ข องสถาบั น เพื่ อ ใช้ ในกิ จ การ
เกี่ยวกับสถาบัน
มาตรา ๙๙ กรณีที่พบว่าผู้ใดใช้พืชยาซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะอันตรายต่อบุคคลนั้นเองหรือ
บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น ใน
ชุมชน ให้ คณะกรรมการชุมชนทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) สอบถาม แนะนา ตักเตือน หรือสั่งให้ยุติหรือยกเลิกการกระทาการใด ๆ ตามวรรคหนึ่ง
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดรักษาผู้ป่วย
(๓) ดาเนินการตามตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต
(๕) สั่งให้จ่ายเงินค่าเสียหายทางแพ่งไม่เกินสองหมื่นบาท
(๖) กาหนดรูปแบบและระยะเวลาการทางานบริการสังคมภายในชุมชน
มาตรการตาม (๖) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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มาตรา ๑๐๐ ถ้าผู้กระทาความผิดที่มีโทษอาญาตามหมวด ๗ มีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์
ให้พนักงานอัยการมีอานาจสั่งชะลอการฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งให้ใช้มาตรการทางปกครองหรือมาตรการอื่น
แทนการลงโทษก็ได้ โดยให้พนักงานอัยการร่วมหารือร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการธรรมนูญชุมชน
หรือคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๐๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑)
(๒) และ (๓) และให้ ผู้ อานวยการสถาบันเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติห น้าที่ ค ณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๔) ซึ่ ง ต้ อ งไม่ เ กิ น เก้ า สิ บ
วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ทั้ ง นี้ ให้ข้าราชการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลื อกจานวนสองคนซึ่ งอธิ บ ดีม อบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๐๒ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของสานักงาน
ป.ป.ส. ในส่วนของสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ไปเป็นของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
ให้โอนพนักงานของสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. ไปเป็น
พนักงานของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งผู้ ใดซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านที่ ส ถาบั น ส ารวจและติ ด ตามการปลู ก พื ช เสพ
ติด สานักงาน ป.ป.ส. อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อได้แสดงความจานงเป็น
หนั งสือต่อผู้อานวยการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ โอนมาเป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของสถาบันนับแต่วันที่แสดงความจานง
มาตรา ๑๐๓ ให้ น าบรรดาข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ ค าสั่ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานของสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. มาใช้บังคับกับการปฏิบัติงาน
ของสถาบันโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๔ ให้ ถือว่าข้าราชการที่โอนมาตามมาตรา ๑๐๒ ออกจากราชการเพราะทาง
ราชการเลิกหรือยุ บ ตาแหน่ งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุ น
บาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
ให้ถือว่าลูกจ้างที่โอนมาตามมาตรา ๑๐๒ ออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตาแหน่ง
หรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
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มาตรา ๑๐๕ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนไว้ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นการ
จ่ายขาดเพื่อเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สถาบันที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าวเป็นจานวนไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการดาเนินการของสถาบันเป็นอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดผลิต จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพาะกัญ ชา พืช กระท่ อม และพืช ยาอื่น อยู่ก่อนวัน ที่พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ใช้บั งคับ ซึ่งถือเป็ นความผิ ด ตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือ
มีปริมาณไม่เกินสิบกิโลกรัม ไม่ต้องรับโทษสาหรับการกระทานั้น เว้นแต่ผู้ผลิต จาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง
กัญชาที่มีปริมาณตั้งแต่สิบกิโลกรัม ให้ลดโทษอาญาลงเหลือหนึ่งในสามของความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา
เสพติดให้โทษ

-------------------------------------
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