
รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 

รางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... 

(ระหวางวันท่ี ๑๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

 

 

๑. วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น 

สำนักงาน ป.ป.ส. ไดกำหนดวิธีการในรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... 

โดยออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได ดังนี ้

๑ . วิธีการรับฟ งความคิดเห็น : สามารถสงความคิดเห็นตามแบบแสดงความคิดเห็น 

ทายประกาศนี้ ผานชองทาง (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังตอไปนี้ 

๑.๑ ทางเว็บไซตการรับฟงความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) หรือ

เว็บไซตสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (www.oncb.go.th) 

๑.๒ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๔๕ ๙๔๑๓ 

๑.๓ นำสงดวยตนเองหรือทางไปรษณียตามท่ีอยู “สำนักงาน ป.ป.ส. (กองกฎหมาย) เลขท่ี ๕ 

ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

๒. จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น 

สำนักงาน ป.ป.ส. ไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. ....   

รวมท้ังสิ้น ๑ ครั้ง ในระหวางวันท่ี ๑๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาท่ีจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 

ท้ังสิ้นจำนวน ๑๕ วัน 

๓. พ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น 

กลุมพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมายท่ีสำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้  

คือ กลุมประชาชนท่ัวไปทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ รวมท้ังสวนราชการท่ีเก่ียวของ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ไดมีหนังสือ 

ถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหรวมแสดงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... ผานเว็บไซต

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ รวมจำนวน ๒๑ หนวยงาน ดังนี้ 

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

๒. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๓. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๔. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

๕. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๖. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

๗. สำนักงาน… 

http://www.lawamendment.go.th/
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๗. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๘. สำนักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

๙. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

๑๐. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๑. สำนักงานศาลยุติธรรม 

๑๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๓. สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

๑๔. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๑๕. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๑๖. กรมการแพทย 

๑๗. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก 

๑๘. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

๑๙. กรมวิชาการเกษตร 

๒๐. กรมองคการระหวางประเทศ 

๒๑. สถาบันบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 

โดยมีหนวยงานและบุคคลรวมแสดงความคิดเห็นตอรางกฎหมายดังกลาว ตามแบบ 

แสดงความคิดเห็นทางเว็บไซตสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (www.oncb.go.th) 

ตั้งแตวันท่ี ๑๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมท้ังสิ้น ๖๔๘ ราย และมีหนวยงานแสดงความคิดเห็นเปนหนังสือมาท่ี

สำนักงาน ป.ป.ส. รวมท้ังสิ้น ๖ หนวยงาน ดังนี้ 

๑. กระทรวงพาณิชย 

๒. กระทรวงมหาดไทย 

๓. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๔. กรมวิชาการเกษตร 

๕. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๖. ศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 

๔. ประเด็นท่ีมีการรับฟงความคิดเห็น 

สำนักงาน ป.ป.ส. ไดกำหนดให มีการรับฟงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ตามเนื้อหาของ 

รางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... รวมท้ังสิ้น ๑๐ ประเด็น แยกเปน 

ประเด็นท่ี ๑ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดให การผลิต (รวมถึงการปลูก) นำเขา หรือสงออก 

พืชกระทอมตองจดแจงตอเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูไดรับมอบหมาย หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ (มาตรา ๔ และมาตรา ๑๒) 

ประเด็นท่ี ๒… 
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ประเด็นท่ี ๒ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหขายพืชกระทอมใหกับผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป 

และสตรีมีครรภ หากฝาฝนมีอัตราโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

(มาตรา ๕ และมาตรา ๑๓) 

ประเด็นท่ี ๓ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหมีการใชจาง วาน หรือยินยอมใหผูมีอายุ 

ต่ำกวา ๑๘ ป ขายพืชกระทอม หากฝาฝนมีอัตราโทษจำคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ 

ท้ังจำท้ังปรับ (มาตรา ๖ และมาตรา ๑๔) 

ประเด็นท่ี ๔ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหขายพืชกระทอมบางสถานท่ี หรือบาง

วิธีการ เชน หามขายในโรงเรียน หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนสนุก หรือขายโดยใชเครื่องขาย ขายผาน

อินเทอรเน็ต หรือเรขาย หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๗ และมาตรา ๑๕) 

ประเด็นท่ี ๕ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหแจกจายพืชกระทอมในลักษณะเปนตัวอยาง 

เพ่ือใหแพรหลายหรือจูงใจใหประชาชนบริโภคพืชกระทอม หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

(มาตรา ๘ และมาตรา ๑๕) 

ประเด็นท่ี ๖ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาด 

พืชกระทอม หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

นอกจากนี้ ผูฝาฝนจะตองถูกปรับอีกวันละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนหรือจนกวาปฏิบัติได

ถูกตอง (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๖) 

ประเด็นท่ี ๗ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหมีการเสพพืชกระทอมในลักษณะ ๔ x ๑๐๐ 

(นำพืชกระทอมไปผสมกับยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือยา) เวนแต กรณีท่ีมีการนำพืชกระทอมไปผสมกับ

ยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือยา เพ่ือใชในการรักษาโรค หรือเพ่ือการศึกษาวิจัย หากฝาฝนมีอัตราโทษ

ปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๗) 

ประเด็นท่ี ๘ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหผูใดยุยงสงเสริมใหผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป

หรือสตรีท่ีตั้งครรภเสพพืชกระทอม หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๗) 

ประเด็นท่ี ๙ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดใหเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูไดรับมอบหมาย  

มีอำนาจเปรียบเทียบปรับในกรณีความผิดท่ีมีอัตราโทษปรับสถานเดียว (ไมมีอัตราโทษจำคุก) (มาตรา ๑๘) 

ประเด็นท่ี ๑๐ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

เปนผูรับจดแจงและออกใบรับจดแจงการผลิต (รวมถึงการปลูก) นำเขา และสงออก พืชกระทอม รวมถึงมีอำนาจ

เปรียบเทียบปรับ แทนเลขาธิการ ป.ป.ส. เม่ือพนกำหนดระยะเวลา ๑๐ ป เม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับ 

๕. ขอคัดคาน… 
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๕. ขอคัดคานหรือความเห็นของผูเกี่ยวของในแตละประเด็น 

ตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ส. ไดจดัใหมีการรับฟงความคิดเห็นตอราง พ.ร.บ.พืชกระทอม พ.ศ. .... 

ในระหวางวันท่ี ๑๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผูสนใจรวมแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ส. 

จำนวน ๖๔๘ คน แยกได ดังนี้ 

 

 

 

 

โดยมีการ... 
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โดยมีการรับฟงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ตามเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติพืชกระทอม 

พ.ศ. .... รวมท้ังสิ้น ๑๐ ประเด็น สรุปไดดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นรับฟงความคิดเห็น 
เห็นดวย 

(%) 

ไมเห็นดวย 

(%) 

๑. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดให การผลิต (รวมถึงการปลูก) นำเขา หรือสงออก 

พืชกระทอมตองจดแจงตอเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูไดรับมอบหมาย หากฝาฝนมีอัตราโทษ

ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

๗๑.๙ ๒๘.๑ 

๒. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหขายพืชกระทอมใหกับผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป 

และสตรีมีครรภ หากฝาฝนมีอัตราโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ 

๙๑.๒ ๘.๘ 

๓. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหมีการใชจาง วาน หรือยินยอมใหผูมีอายุต่ำกวา 

๑๘ ป ขายพืชกระทอม หากฝาฝนมีอัตราโทษจำคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน 

๔๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

๙๓.๔ ๖.๖ 

๔. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหขายพืชกระทอมบางสถานท่ี หรือบางวิธีการ 

เชน หามขายในโรงเรียน หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนสนุก หรือขายโดยใชเครื่องขาย 

ขายผานอินเทอรเน็ต หรือเรขาย หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

๙๑ ๙ 

๕. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหแจกจายพืชกระทอมในลักษณะเปนตัวอยาง 

เพ่ือใหแพรหลายหรือจูงใจใหประชาชนบริโภคพืชกระทอม หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับ 

ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

๘๕ ๑๕ 

๖. ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีกำหนดหามมิ ให โฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาด 

พืชกระทอม หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ นอกจากน้ี ผูฝาฝนจะตองถูกปรับอีกวันละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนหรือจนกวาปฏิบัติไดถูกตอง 

๘๘.๑ ๑๑.๙ 

๗. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหมีการเสพพืชกระทอมในลักษณะ ๔ x ๑๐๐ 

(นำพืชกระทอมไปผสมกับยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธ์ิ หรือยา) เวนแต กรณีท่ีมีการ

นำพืชกระทอมไปผสมกับยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธ์ิ หรือยา เพ่ือใชในการรักษาโรค 

หรือเพ่ือการศึกษาวิจัย หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 

๘๙.๘ ๑๐.๒ 

๘. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหผูใดยุยงสงเสริมใหผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป 

หรือสตรีท่ีตั้งครรภเสพพืชกระทอม หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 
๙๕.๑ ๔.๙ 

๙. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดใหเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูไดรับมอบหมาย มีอำนาจ

เปรียบเทียบปรับในกรณีความผิดท่ีมีอัตราโทษปรับสถานเดียว 

๘๒.๖ ๑๗.๔ 

๑๐. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูรับ

จดแจงและออกใบรับจดแจงการผลิต (รวมถึงการปลูก) นำเขา และสงออกพืชกระทอม 

รวมถึงมีอำนาจเปรียบเทียบปรับ แทนเลขาธิการ ป.ป.ส. เมื่อพนกำหนดระยะเวลา ๑๐ ป 

เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับ 

๘๖.๑ ๑๓.๙ 

ประเด็นท่ี ๑... 
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ประเด็นท่ี ๑ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดให การผลิต (รวมถึงการปลูก) นำเขา หรือสงออก 

พืชกระทอมตองจดแจงตอเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูไดรับมอบหมาย หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ (มาตรา ๔ และมาตรา ๑๒) 

 

 
 

ประเด็นขอคัดคานหรือความเห็น 

๑.๑ ไมเห็นดวยท่ีจะกำหนดใหมีการควบคุมพืชกระทอม เนื่องจากพืชกระทอมมีประโยชน  

และเปนพืชพ้ืนถ่ินท่ีมีการใชในวิถีชีวิตดั้งเดิม  

๑.๒ เห็นดวยท่ีจะมีมาตรการควบคุมพืชกระทอม แตไมเห็นดวยท่ีจะใหสำนักงาน ป.ป.ส.  

เปนผูควบคุม ท้ังนี้  ผู ท่ีไมเห็นดวยไดเสนอหนวยงานอ่ืนท่ีสมควรทำหนาท่ีในการควบคุม เชน หนวยงาน 

ทางปกครอง เชน จังหวัดหรืออำเภอ (สวนใหญเห็นวาควรจะเปนหนวยงานในระดับอำเภอ) บางสวนเห็นวา 

ควรใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากนี้บางสวนเห็นวาควรใหกระทรวงเกษตร 

และสหกรณและกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบรวมกัน เพ่ือพัฒนาเปนพืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจ  

แตใหรายงานขอมูลดังกลาวตอเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ส. 

๑.๓ ควรควบคุมเฉพาะกรณีนำเขาและสงออก กรณีการปลูกไมควรควบคุม 

 

คำชี้แจง… 
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คำช้ีแจง 

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา เหตุผลท่ีกำหนดให การผลิต (รวมถึงการปลูก) นำเขา  

หรือสงออกพืชกระทอมตองจดแจงตอเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูไดรับมอบหมายนั้น สืบเนื่องมาจากในชั้น 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ถอดพืชกระทอมจากยาเสพติดใหโทษ)

ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คณะกรรมการไดมีขอสังเกตสรุปความไดวา การยกเลิกพืชกระทอม

จากการเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ จะทำใหพืชกระทอมไมอยูภายใตการควบคุมโดยกฎหมายยาเสพติด

ใหโทษ ซ่ึงกรณีท่ีมีการแปรรูปพืชกระทอมไปเปนผลิตภัณฑสุขภาพ หรือนำไปผสมกับผลิตภัณฑสุขภาพ กรณี

ดังกลาวมีกฎหมายท่ีอยู ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควบคุมอยู   

เชน พระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ แตกฎหมายดังกลาว ไมสามารถนำมาใชในการ

ควบคุมการปลูกและการเสพพืชกระทอมท่ีไมไดอยูในรูปของผลิตภัณฑได  

นอกจากนี้ เหตุผลท่ีกำหนดใหจดแจงตอเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูไดรับมอบหมายนั้น เนื่องจาก

กระทรวงยุติธรรมเปนผูริเริ่มการดำเนินการถอดพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษมาตั้งแตตน ดังนั้น เพ่ือให

เกิดความรวดเร็วและตอเนื่องในการดำเนินการจึงไดกำหนดใหเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนผูรับผิดชอบในชั้นตน  

ซ่ึงจากการรับฟงความเห็นมีหลายสวนแสดงความคิดเห็นวา ไมควรใหสำนักงาน ป.ป.ส. เปนผูควบคุม 

พืชกระทอม ควรใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานท่ีควบคุม  

สำนักงาน ป.ป.ส. ไดจัดการประชุมเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... 

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยท่ีประชุมเห็นวาการควบคุมพืชกระทอมนั้นมี

ความจำเปน ตามขอสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) และเห็นวาการกำหนดให

สำนักงาน ป.ป.ส. เปนผูรับผิดชอบนั้นมีความเหมาะสมแลว แตใหแกไขรูปแบบการควบคุมจากการจดแจง  

เปนการอนุญาต เนื่องจากท่ีประชุมเห็นวามีความจำเปนเพ่ือใหการควบคุมมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงอัตรา

โทษใหมีความเหมาะสมไดสัดสวนและมีความสอดคลองกับความผิดฐานอ่ืนท่ีใกลเคียงกัน เชน พระราชบัญญัติ

ผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ประเด็นท่ี ๒... 
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ประเด็นท่ี ๒ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหขายพืชกระทอมใหกับผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป 

และสตรีมีครรภ หากฝาฝนมีอัตราโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

(มาตรา ๕ และมาตรา ๑๓) 

 

 
 

ขอคัดคานหรือความเห็น 

๒.๑ ควรมีขอยกเวนใหสามารถขายพืชกระทอมใหกับผูมีอายุไมเกิน ๑๘ ป และสตรีมีครรภได 

ในกรณีท่ีเปนการขายเพ่ือใหการรักษา โดยผูแสดงความคิดเห็นไดยกตัวอยางวามีการใชใบกระทอมในการรักษา

หญิงท่ีตั้งครรภท่ีมีอาการปวดเบงจากการคลอดลูก และเห็นวามีการใชกับผูปวยท่ีมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป ซ่ึงหากหาม 

มิใหขายพืชกระทอมใหกับผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป และสตรีมีครรภก็จะเปนจำกัดสิทธิของประชาชนและผูปวย 

ในการเขาถึงกระทอมท่ีใชในการรักษาโรค  

๒.๒ ควรกำหนดหามมิใหขายใหกับผูมีอายุต่ำกวา ๒๕ ป เนื่องจากเห็นวาหากกำหนดอายุ 

ไมเกิน ๑๘ ปอาจจะยังขาดความรับผิดชอบ 

 

คำชี้แจง… 
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คำช้ีแจง 

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา เหตุผลท่ีกำหนดหามมิใหขายพืชกระทอมใหกับผูมีอายุ 

ต่ำกวา ๑๘ ป และสตรีมีครรภนั้น สืบเนื่องมาจากในชั้นการพิจารณารางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ถอดพืชกระทอมจากยาเสพติดใหโทษ) ของคณะรัฐมนตรี หลายหนวยงานไดมีขอหวงใย

เก่ียวกับการนำพืชกระทอมไปใชในทางท่ีผิดโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน โดยมีขอแนะนำวาควรมีกฎหมาย

ควบคุมการใชและการเขาถึงของเด็กและเยาวชนเชนเดียวกับกฎหมายควบคุมยาสูบหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงไดจัดใหมีการประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกำหนดแนวทางการ

ควบคุมไมใหเด็กและเยาวชนไปใชพืชกระทอม ซ่ึงท่ีประชุมเห็นวา พืชกระทอมแมวาจะมีประโยชนแตก็ยังคง 

มีฤทธิ์ตอจิตและประสาท จึงควรกำหนดมาตรการควบคุมการเขาถึงพืชกระทอมในเด็กท่ีมีอายต่ำกวา ๑๘ ป 

นอกจากนี้ท่ีประชุมยังมีขอหวงใยเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชพืชกระทอมในสตรีท่ีตั้งครรภดวย 

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังไดดำเนินการจัดประชุมเพ่ือหารือการนำพระราชบัญญัติ

คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชในการควบคุมเด็กและเยาวชนไมใหไปใชพืชกระทอมรวมกับหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ โดยท่ีประชุมเห็นชอบใหมีการนำพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชในการควบคุมเด็ก

และเยาวชนไมใหไปใชพืชกระทอม โดยแกไขกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ จำนวน ๓ ฉบับ คือ  

๑) กฎกระทรวงกำหนดเด็กท่ีเสี่ยงตอการกระทำความผิด พ.ศ. ๒๕๔๙  

๒) กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ  

๓) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการวากลาวตักเตือน ทำทัณฑบน

และจัดใหเด็กทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน พ.ศ. ๒๕๔๙  

โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ไดสรุปผลเรื่องดังกลาวสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) มีความเห็น

สรุปความไดวาควรมีกฎหมายเพ่ือควบคุมพืชกระทอมเปนการเฉพาะ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงไดกำหนดใหมี

มาตรการควบคุมโดยหามมิใหขายพืชกระทอมใหกับผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป และสตรีมีครรภ ดังกลาว 

สำหรับประเด็นท่ีมีผูแสดงความคิดเห็นวา ควรมีขอยกเวนใหสามารถขายพืชกระทอมใหกับ 

ผูมีอายุไมเกิน ๑๘ ป และสตรีมีครรภท่ีมีความจำเปนในการใชเพ่ือการรักษาโรคไดนั้น สำนักงาน ป.ป.ส.  

ไดจัดการประชุมเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันท่ี  

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยท่ีประชุมเห็นวา การใชพืชกระทอมในกรณีของการรักษาโรคนาจะอยูในรูปแบบของ 

ยาหรือผลิตภัณฑสมุนไพร ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมเปนการเฉพาะแลว จึงเห็นควรคงไวตามรางเดิม 

ประเด็นท่ี ๓... 
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ประเด็นท่ี ๓ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหมีการใชจาง วาน หรือยินยอมใหผูมีอายุ 

ต่ำกวา ๑๘ ป ขายพืชกระทอม หากฝาฝนมีอัตราโทษจำคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ 

ท้ังจำท้ังปรับ (มาตรา ๖ และมาตรา ๑๔) 

 

 
 

ขอคัดคานหรือความเห็น 

๓.๑ ควรกำหนดหามมิใหมีการใชจาง วาน หรือยินยอมใหผูมีอายุต่ำกวา ๒๕ ป ขายพืชกระทอม 

เนื่องจากเห็นวาหากกำหนดอายุไมเกิน ๑๘ ปอาจจะยังขาดความรับผิดชอบ 

 

คำชี้แจง… 
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คำช้ีแจง 

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา เหตุผลท่ีกำหนดหามมิใหมีการใชจาง วาน หรือยินยอมให 

ผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป ขายพืชกระทอมนั้น สืบเนื่องมาจากในชั้นการพิจารณารางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ถอดพืชกระทอมจากยาเสพติดใหโทษ) ของคณะรัฐมนตรี หลายหนวยงานมีขอหวงใย

เก่ียวกับการนำพืชกระทอมไปใชในทางท่ีผิดโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน โดยมีขอแนะนำวาควรมีกฎหมาย

ควบคุมการใชและการเขาถึงของเด็กและเยาวชนเชนเดียวกับกฎหมายควบคุมยาสูบหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

ประกอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) มีความเห็นสรุปความไดวาเม่ือถอดพืชกระทอมออกจาก 

ยาเสพติดใหโทษแลวควรมีกฎหมายเพ่ือควบคุมพืชกระทอมเปนการเฉพาะ  

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงไดพิจารณากำหนดใหมีมาตรการควบคุมโดยหามมิใหมีการใชจาง วาน 

หรือยินยอมใหผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป ขายพืชกระทอม เพ่ือกำหนดมาตรการปองกันมิใหมีการใชเด็กอายุต่ำกวา 

๑๘ ป เปนเครื่องมือในการกระทำความผิด และเพ่ือปองกันเด็กไมใหเขาถึงพืชกระทอม ซ่ึงกรณีท่ีมีผูแสดงความ

คิดเห็นวาควรกำหนดอายุไมเกิน ๒๕ ป นั้น สำนักงาน ป.ป.ส. ไดจัดการประชุมเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติ

พืชกระทอม พ.ศ. .... รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยท่ีประชุมเห็นวาอายุ ๑๘ ป 

เปนอายุท่ีเหมาะสมแลว จึงเห็นควรคงไวตามรางเดิม 

 

ประเด็นท่ี ๔… 
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ประเด็นท่ี ๔ ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีกำหนดหามมิใหขายพืชกระทอมบางสถานท่ี หรือ 

บางวิธีการ เชน หามขายในโรงเรียน หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนสนุก หรือขายโดยใชเครื่องขาย  

ขายผานอินเทอรเน็ต หรือเรขาย หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๗ และมาตรา ๑๕) 

 

 
 

ขอคัดคานหรือความเห็น 

๔.๑ กรณีหอพัก ควรหามขายเฉพาะหอพักท่ีอยูในสถานศึกษา 

๔.๒ ควรใหมีการขายผานอินเทอรเน็ตได เนื่องจากการซ้ือขายในปจจุบันเปนการขายในรูปแบบ

ออนไลน เพ่ือเพ่ิมชองทางหารายไดใหกับเกษตรกร โดยอาจมีการกำหนดรายละเอียดอยางอ่ืนประกอบ 

๔.๓ ควรกำหนดสถานท่ีท่ีใหจำหนายใชชัดเจน มากกวาการกำหนดสถานท่ีหามขาย และใหอยู

ภายใตการควบคุมดูแลของเจาหนาท่ีหรือชุมชน 

 

คำชี้แจง… 
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คำช้ีแจง 

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา เหตุผลท่ีกำหนดหามมิใหขายพืชกระทอมบางสถานท่ี  

หรือบางวิธีการนั้น สืบเนื่องมาจากในชั้นการพิจารณารางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ถอดพืชกระทอมจากยาเสพติดใหโทษ) ของคณะรัฐมนตรี หลายหนวยงานมีขอหวงใยเก่ียวกับการนำ 

พืชกระทอมไปใชในทางท่ีผิดโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน โดยมีขอแนะนำวาควรมีกฎหมายควบคุมการใช

และการเขาถึงของเด็กและเยาวชนเชนเดียวกับกฎหมายควบคุมยาสูบหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ประกอบกับ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) มีความเห็นสรุปความไดวาเม่ือถอดพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษ

แลวควรมีกฎหมายเพ่ือควบคุมพืชกระทอมเปนการเฉพาะ 

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงไดพิจารณากำหนดหามมิใหขายพืชกระทอมบางสถานท่ี หรือบางวิธีการ

เพ่ือปองกันมิใหเด็กและเยาวชนเขาถึงพืชกระทอม ดังนี้ 

(๑) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  

(๒) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก  

(๓) สวนสาธารณะ สวนสัตว และสวนสนุก 

(๔) ขายโดยใชเครื่องขาย 

(๕) ขายโดยผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือเครือขายคอมพิวเตอร 

(๖) เรขาย หรือในลักษณะจูงใจใหบริโภคพืชกระทอม 

(๗) สถานท่ีหรือโดยวิธีการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

ซ่ึงเหตุผลท่ีกำหนดใน (๑) (๒) และ (๓) นั้น เนื่องจากเปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอน เปนท่ีพัก

อาศัย หรือเปนท่ีทำกิจกรรมของนักเรียน รวมถึงเด็กและเยาวชน สำหรับเหตุผลท่ีกำหนดหาม (๔) และ (๕) นั้น 

เนื่องจากไดมีการกำหนดหามขายพืชกระทอมใหกับผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป จึงอาจมีการหลบเลี่ยงโดยใชเครื่องขาย 

หรือขายโดยผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือเครือขายคอมพิวเตอร จึงตองมีการกำหนดหามกรณีดังกลาว   

สวน (๖) นั้น เปนกรณีท่ีเปนการปองกันเด็กและเยาวชนไมใหจูงใจใหเสพพืชกระทอม 

สำหรับประเด็นท่ีมีผูแสดงความคิดเห็นดังกลาวนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. ไดจัดการประชุม 

เพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

โดยท่ีประชุมเห็นวาการกำหนดมาตรการควบคุมดังกลาวเหมาะสมแลว ท้ังนี้ เพ่ือปองกันเด็กและเยาวชนมิให

เขาถึงพืชกระทอม ท้ังนี้ บทบัญญัติดังกลาวสอดคลองกับท่ีมีการกำหนดไวในกฎหมายควบคุมยาสูบหรือ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล โดยท่ีประชุมเห็นควรปรับปรุงคำวา “บริโภคพืชกระทอม” เปน “เสพพืชกระทอม” เพ่ือให

สอดคลองกับมาตรการท่ีจะหามเสพ 

 

ประเด็นท่ี ๕... 
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ประเด็นท่ี ๕ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหแจกจายพืชกระทอมในลักษณะเปนตัวอยาง 

เพ่ือใหแพรหลายหรือจูงใจใหประชาชนบริโภคพืชกระทอม หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

(มาตรา ๘ และมาตรา ๑๕) 

 

 
 

ขอคัดคานหรือความเห็น 

๕.๑ การหามดังกลาวไมควรจะรวมถึงกรณีท่ีเปนการปลูกเพ่ือกระจายพันธุ ท่ีมีการนำไปใช

ในทางท่ีเปนประโยชน รวมถึงการใชเปนตัวอยางเพ่ือการศึกษา 

๕.๒ ควรแจกจายได แตจำกัดจำนวนท่ีจะใหแจกจาย และกำหนดอายุของผูรับ 

 

คำชี้แจง… 
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คำช้ีแจง 

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา เหตุผลท่ีกำหนดหามมิใหแจกจายพืชกระทอมในลักษณะ

เปนตัวอยางเพ่ือใหแพรหลายหรือจูงใจใหประชาชนบริโภคพืชกระทอมนั้น สืบเนื่องมาจากในชั้นการพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติยาเสพติดให โทษ (ฉบับ ท่ี  ..) พ .ศ. .... (ถอดพืชกระทอมจากยาเสพติดให โทษ)  

ของคณะรัฐมนตรี หลายหนวยงานมีขอหวงใยเก่ียวกับการนำพืชกระทอมไปใชในทางท่ีผิดโดยเฉพาะในกลุมเด็ก

และเยาวชน โดยมีขอแนะนำวาควรมีกฎหมายควบคุมการใชและการเขาถึงของเด็กและเยาวชนเชนเดียวกับ

กฎหมายควบคุมยาสูบหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประกอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) มีความเห็น

สรุปความไดวาเม่ือถอดพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษแลวควรมีกฎหมายเพ่ือควบคุมพืชกระทอมเปนการเฉพาะ 

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงไดพิจารณากำหนดหามมิใหแจกจายพืชกระทอมในลักษณะเปนตัวอยาง 

เพ่ือใหแพรหลายหรือจูงใจใหประชาชนบริโภคพืชกระทอม ซ่ึงการควบคุมในลักษณะดังกลาวเทียบเคียงจาก

กฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

สำหรับประเด็นท่ีมีผูแสดงความคิดเห็นวา การหามดังกลาวไมควรจะรวมถึงกรณีท่ีเปนการปลูก

เพ่ือกระจายพันธุ  ท่ี มีการนำไปใชในทางท่ี เปนประโยชน รวมถึงการใชเปนตัวอยางเพ่ือการศึกษานั้น  

สำนักงาน ป.ป.ส. พิจารณาแลวเห็นพองดวย เนื่องจากเปนการใชพืชกระทอมในทางท่ีเปนประโยชน ซ่ึงหาก

กำหนดหามในกรณีดังกลาวก็จะสงผลกระทบตอการใชประโยชนพืชกระทอมของบุคคลท่ัวไป รวมท้ังยังอาจเปน

อุปสรรคตอการสงเสริมและพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชประโยชนจากพืชกระทอม จึงเห็นวาควรจะตัดรางมาตรา ๘ 

และบทกำหนดโทษตามมาตรา ๑๕ ออก  

สำหรับประเด็นท่ีมีผูแสดงความคิดเห็นวา หามแจกจายเฉพาะกรณีท่ีเปนเด็กอายุไมเกิน ๑๘ ป 

หรือกำหนดใหแจกจายได แตจำกัดจำนวนท่ีจะใหแจกจาย และกำหนดอายุของผูรับนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. 

พิจารณาแลวเห็นวาการแจกจายใหกับเด็กอายุไมเกิน ๑๘ ป กรณีจะเขาบทนิยามของการขายท่ีกำหนดวา 

“ขาย” หมายความรวมถึง จำหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน หรือให จึงเห็นวามีการควบคุมอยูแลว 

ท้ังนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ไดจัดการประชุมเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... 

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยท่ีประชุมเห็นวา ใหตัดบทบัญญัติ เรื่อง  

การหามแจกจายพืชกระทอมในลักษณะเปนตัวอยางและบทกำหนดโทษในเรื่องดังกลาว เนื่องจากมีความซ้ำซอน

กับบทบัญญัติในรางมาตรา ๕ และรางมาตรา ๖ 

 

ประเด็นท่ี ๖... 

 

 

 



- ๑๖ - 

 
 

ประเด็นท่ี ๖ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาด 

พืชกระทอม หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

นอกจากนี้ ผูฝาฝนจะตองถูกปรับอีกวันละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนหรือจนกวาปฏิบัติ 

ไดถูกตอง (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๖) 

 

 

 

ขอคัดคานหรือความเห็น 

๖.๑ การโฆษณา เผยแพรความรู รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับคุณสมบัติ ประโยชนและโทษ

ของพืชกระทอม ควรท่ีจะสามารถทำไดแตตองเปนการใหขอมูลท่ีถูกตอง 

๖.๒ ควรควบคุมเฉพาะการโฆษณาผลิตภัณฑ ท่ีทำจากพืชกระทอม ท่ีมีลักษณะเปนเท็จ 

หลอกลวงแทนเหมือนกับกรณีผลิตภัณฑสุขภาพอ่ืน ๆ 

 

คำชี้แจง… 

 

 

 

 

 



- ๑๗ - 

 
 

คำช้ีแจง 

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา เหตุผลท่ีกำหนดหามมิใหโฆษณาหรือทำการสื่อสาร

การตลาดพืชกระทอมนั้น สืบเนื่องมาจากในชั้นการพิจารณารางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ถอดพืชกระทอมจากยาเสพติดใหโทษ) ของคณะรัฐมนตรี หลายหนวยงานมีขอหวงใยเก่ียวกับการนำ 

พืชกระทอมไปใชในทางท่ีผิดโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน โดยมีขอแนะนำวาควรมีกฎหมายควบคุมการใช

และการเขาถึงของเด็กและเยาวชนเชนเดียวกับกฎหมายควบคุมยาสูบหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประกอบกับ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) มีความเห็นสรุปความไดวาเม่ือถอดพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษ

แลวควรมีกฎหมายเพ่ือควบคุมพืชกระทอมเปนการเฉพาะ 

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงไดพิจารณากำหนดหามมิใหโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาด 

พืชกระทอม เพ่ือกำหนดมาตรการปองกันเด็กและเยาวชนรวมถึงบุคคลท่ัวไป มิใหถูกจูงใจและใชพืชกระทอม

ในทางท่ีผิดซ่ึงการควบคุมในลักษณะดังกลาวเทียบเคียงจากกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ โดยใน

สวนของอัตราโทษท่ีมีการกำหนดใหมีโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

และผูฝาฝนตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหาหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนหรือจนกวาปฏิบัติไดถูกตองนั้น 

บทบัญญัติในลักษณะดังกลาวไดกำหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

สำหรับประเด็นท่ีมีผูแสดงความคิดเห็นวา สำหรับการโฆษณา เผยแพรความรู รวมถึงการ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับคุณสมบัติ ประโยชนและโทษของพืชกระทอม ควรท่ีจะสามารถทำไดแตตองเปนการ 

ใหขอมูลท่ีถูกตองนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. เห็นพองดวย โดยเห็นวากรณีดังกลาวเปนการสรางความรับรูในสิ่งท่ีเปน

ประโยชน  

ท้ังนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ไดจัดการประชุมเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... 

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยท่ีประชุมเห็นวา แกไขเพ่ิมเติมใหการโฆษณาหรือ

ทำการสื่อสารการตลาดพืชกระทอม จะตองกระทำโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจูงใจสาธารณชนใหเสพพืชกระทอม 

จึงจะเปนความผิด 

 

ประเด็นท่ี ๗... 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๘ - 

 
 

ประเด็นท่ี ๗ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหมีการเสพพืชกระทอมในลักษณะ ๔ x ๑๐๐ 

(นำพืชกระทอมไปผสมกับยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือยา) เวนแต กรณีท่ีมีการนำพืชกระทอมไปผสมกับ

ยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือยา เพ่ือใชในการรักษาโรค หรือเพ่ือการศึกษาวิจัย หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับ 

ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๗) 

 

 

ขอคัดคานหรือความเห็น 

๗.๑ อัตราโทษนอยเกินไป อยากใหเพ่ิมบทลงโทษ เชน เสนอใหมีอัตราโทษปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 

หรือ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๗.๒ ไมควรบัญญัติโทษอาญาแกผูเสพพืชกระทอมกับสารเสพติดอ่ืน เนื่องจากเปนวิธีการท่ีไม

เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติ ไมไดทำใหผูเสพมีความหวาดกลัว และยังสรางปญหาครอบครัว ปญหาสังคม หากพบ

เด็กเยาวชนเสพใบกระทอมกับสารเสพติดอ่ืนเปนครั้งแรก ควรใชมาตรการของชุมชน หรือมีการตักเตือน  

การปรับปรุงทัศนคติ คานิยมของผูเสพ หรือแจงใหผูนำชุมชนรับทราบเพ่ือหาทางแกไขตอไป 

 

คำชี้แจง… 

 

 

 

 



- ๑๙ - 

 
 

คำช้ีแจง 

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา เหตุผลท่ีกำหนดหามมิใหมีการเสพพืชกระทอมในลักษณะ 

๔ x ๑๐๐ (นำพืชกระทอมไปผสมกับยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือยา) สืบเนื่องมาจากในชั้นการพิจารณา

รางพระราชบัญญัติยาเสพติดให โทษ (ฉบับ ท่ี  ..) พ .ศ. .... (ถอดพืชกระทอมจากยาเสพติดให โทษ)  

ของคณะรัฐมนตรี หลายหนวยงานมีขอหวงใยเก่ียวกับการนำพืชกระทอมไปใชในทางท่ีผิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การนำไปใชในลักษณะของ ๔ x ๑๐๐ โดยเปนการนำพืชกระทอมไปผสมกับยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์  

หรือยา โดยมีขอแนะนำวาควรมีกฎหมายควบคุมการใชและการเขาถึงของเด็กและเยาวชนเชนเดียวกับกฎหมาย

ควบคุมยาสูบหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประกอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) มีความเห็นสรุปความ

ไดวาเม่ือถอดพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษแลวควรมีกฎหมายเพ่ือควบคุมพืชกระทอมเปนการเฉพาะ 

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงไดพิจารณากำหนดหามมิใหมีการเสพพืชกระทอมในลักษณะ ๔ x ๑๐๐ 

(นำพืชกระทอมไปผสมกับยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือยา) เวนแต กรณีท่ีมีการนำพืชกระทอมไปผสมกับ

ยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือยา เพ่ือใชในการรักษาโรค หรือเพ่ือการศึกษาวิจัย  

โดยบทบัญญัติมาตรานี้จะสงผลใหการเสพพืชกระทอมในลักษณะวิถีชาวบาน เชน การเค้ียวใบสด 

จะสามารถทำไดโดยไมผิดกฎหมาย แตหากมีการนำพืชกระทอมไปผสมกับยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์  

หรือยา เชนในรูปแบบ ๔ X ๑๐๐ ก็จะเปนความผิด ท้ังนี้  ก็มีบทยกเวนไววา แมจะนำพืชกระทอมไปผสมกับ 

ยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือยา การกระทำดังกลาวจะไมเปนความผิดหากเปนการใชในการรักษาโรค หรือเพ่ือ

การศึกษาวิจัย 

โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ไดจัดการประชุมเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... 

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยท่ีประชุมเห็นวา บทบัญญัติดังกลาวมี

วัตถุประสงคท่ีจะควบคุมการใชพืชกระทอมอยางผิดวิธี เชน ในลักษณะของ ๔ X ๑๐๐ ซ่ึงเปนการใชท่ีผิดวิธี  

จึงเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวมีความเหมาะสมแลว 

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ไดทบทวนบทบัญญัติแลวเห็นวา เนื่องจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ไดใหความเห็นในชั้นคณะรัฐมนตรีวา เห็นควรกำหนดใหมีบทบัญญัติเพ่ือควบคุมการใชพืชกระทอมของเด็ก 

และเยาวชน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงปรับปรุงแกไขราง โดยกำหนดหามมิใหผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ปเสพพืชกระทอม 

เวนแต เปนการเสพเพ่ือการรักษาโรคหรือเพ่ือการศึกษาวิจัย 

ประเด็นท่ี ๘... 

 

 

 

 



- ๒๐ - 

 
 

ประเด็นท่ี ๘ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดหามมิใหผูใดยุยงสงเสริมใหผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป

หรือสตรีท่ีตั้งครรภเสพพืชกระทอม หากฝาฝนมีอัตราโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๗) 

 

 
 

ขอคัดคานหรือความเห็น 

๘.๑ อัตราโทษนอยเกินไป อยากใหเพ่ิมบทลงโทษ เชน เสนอใหมีอัตราโทษปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๘.๒ ควรกำหนดอายุต่ำกวา ๒๕ ป เนื่องจากเห็นวาหากกำหนดอายุไมเกิน ๑๘ ปอาจจะยังขาด

ความรับผิดชอบ 

 

คำชี้แจง… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๑ - 

 
คำช้ีแจง 

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา เหตุผลท่ีกำหนดหามมิใหผูใดยุยงสงเสริมใหผูมีอายุต่ำกวา 

๑๘ ปหรือสตรีท่ีตั้งครรภเสพพืชกระทอม สืบเนื่องมาจากในชั้นการพิจารณารางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ถอดพืชกระทอมจากยาเสพติดใหโทษ) ของคณะรัฐมนตรี หลายหนวยงานมีขอหวงใย

เก่ียวกับการนำพืชกระทอมไปใชในทางท่ีผิด ประกอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) มีความเห็น 

สรุปความไดวาเม่ือถอดพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษแลวควรมีกฎหมายเพ่ือควบคุมพืชกระทอมเปนการเฉพาะ 

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงไดพิจารณากำหนดหามมิใหผูใดยุยงสงเสริมใหผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป 

หรือสตรี ท่ีตั้ งครรภ เสพพืชกระทอม โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือปองกันมิให มีการใหขอมูลท่ีไม ถูกตองแก  

เด็กและเยาวชนใหใชพืชกระทอมในทางท่ีผิด 

ท้ังนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ไดจัดการประชุมเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... 

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันท่ี  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยท่ีประชุมเห็นวา บทบัญญัติดังกลาว 

มีวัตถุประสงคท่ีจะปองกันมิใหเยาวชนถูกยุยงใหใชพืชกระทอมอยางผิดวิธี ซ่ึงการกำหนดอายุต่ำกวา ๑๘ ป 

นั้นมีความเหมาะสมแลว ไมมีหนวยงานเสนอขอใหปรับปรุงแกไข จึงเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวมีความเหมาะสมแลว 

 

ประเด็นท่ี ๙... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๒ - 

 
 

ประเด็นท่ี ๙ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดใหเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูไดรับมอบหมาย  

มีอำนาจเปรียบเทียบปรับในกรณีความผิดท่ีมีอัตราโทษปรับสถานเดียว (ไมมีอัตราโทษจำคุก) (มาตรา ๑๘) 

 

 
 

ขอคัดคานหรือความเห็น 

๙.๑ ควรใหเปนดุลยพินิจของศาลในการตัดสิน เพ่ือความโปรงใสและเปนธรรม ปราศจากขอกังขา 

การกำหนดใหมีการเปรียบเทียบปรับจะเปนชองทางใหมีการเรียกรับผลประโยชนโดยมิชอบ ควรเปนไปตาม

ข้ันตอนปกติของกฎหมาย 

๙.๒ การใหคุณใหโทษกับบุคคลใด ๆ ไมควรเปนอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับบุคคลเดียว  

ควรดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการมากกวา 

๙.๓ ไมควรเปนหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. เนื่องจากเปนหนวยงานท่ี

รับผิดชอบในทางนโยบายยาเสพติดของประเทศ และเม่ือถอดจากยาเสพติดใหโทษแลวก็ไมใชยาเสพติด และ

สำนักงาน ป.ป.ส. ไมมีหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี ควรเปนหนาท่ีของหนวยงานอ่ืนในระดับพ้ืนท่ี 

๙.๔ ควรใหตำรวจในพ้ืนท่ีเปนผูดำเนินการเปรียบเทียบปรับเหมือนความผิดอาญาอ่ืน ๆ และ

เปนหนวยงานท่ีมีอยูในทุกพ้ืนท่ี 

๙.๕ ควรใหผูวาราชการจังหวัด หรือฝายปกครองทองท่ี เชน นายอำเภอ เปนผูดำเนินการ

เนื่องจากมีอยูในทุกพ้ืนท่ี 

๙.๖ ควรเปนหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุข หรือเลขาธิการ อย. เปนผูดำเนินการ 

๙.๗ กังวลวาจะเปนชองทางใหเกิดการทุจริต หากตอไปมีการมอบอำนาจใหตำรวจหรืออำเภอ 
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คำชี้แจง… 

คำช้ีแจง 

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนวา เหตุผลท่ีกำหนดใหเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ 

เนื่องจากตองการใหการดำเนินคดีในกรณีท่ีมีอัตราโทษปรับสถานเดียวเปนไปอยางรวดเร็ว และเหตุผลท่ีให

อำนาจอยูท่ีบุคคลคนเดียวไมใชระบบคณะกรรมการ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ไมไดกำหนดใหมีคณะกรรมการ

เพ่ือควบคุมพืชกระทอมเปนการเฉพาะ แตในการพิจารณาเปรียบเทียบปรับนั้นอาจมีการแตงตั้งคณะทำงาน

ข้ึนมากลั่นกรองเรื่องดังกลาวไดโดยอาศัยกลไกฝายบริหาร ประกอบกับกระทรวงยุติธรรมเปนผูริเริ่มการ

ดำเนินการถอดพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษมาตั้งแตตน ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและตอเนื่องใน

การดำเนินการจึงไดกำหนดใหเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนผูรับผิดชอบในชั้นตน กอนท่ีจะเปลี่ยนเปนอำนาจของผูวา

ราชการจังหวัดหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตอไปเม่ือพนกำหนดระยะเวลา ๑๐ ป เม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับ 

ท้ังนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ไดจัดการประชุมเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... 

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยท่ีประชุมเห็นวา การพิจารณาเปรียบเทียบปรับ 

ในทางปฏิบัติเลขาธิการ ป.ป.ส. อาจมีการแตงตั้งคณะทำงานข้ึนมาเพ่ือกลั่นกรองและทำหนาท่ีในเรื่องดังกลาว

โดยอาศัยกลไกฝายบริหารไดอยูแลว จึงเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวมีความเหมาะสมแลว 

 

ประเด็นท่ี ๑๐... 
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ประเด็นท่ี ๑๐ ทานเห็นดวยหรือไมท่ีกำหนดใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

เปนผูรับจดแจงและออกใบรับจดแจงการผลิต (รวมถึงการปลูก) นำเขา และสงออก พืชกระทอม รวมถึงมีอำนาจ

เปรียบเทียบปรับ แทนเลขาธิการ ป.ป.ส. เม่ือพนกำหนดระยะเวลา ๑๐ ป เม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับ 

 

 
 

ขอคัดคานหรือความเห็น 

๑๐.๑ ควรกำหนดใหผูวาราชการจังหวัดหรือสาธารณสุขดำเนินการตั้งแตเริ่มบังคับใชกฎหมาย 

โดยไมตองมีบทเฉพาะกาล 

๑๐.๒ ระยะตามบทเฉพาะกาล ๑๐ ปนานเกินไป ควรกำหนดระยะเวลาเพียง ๑ – ๓ ป  

๑๐.๓ ควรใหสำนักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบโดยไมมีบทเฉพาะกาล เพราะเปนหนาท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง 

๑๐.๔ ไมควรใหสำนักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบ ควรจะมอบหมายใหหนวยงานระดับอำเภอ หรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูรับผิดชอบในการอนุญาตหรือรับจดแจง เพ่ือความสะดวกของประชาชน  

ในการเดินทางติดตอ นอกจากนี้บางสวนเห็นวาควรจะมอบหมายใหสำนักงาน อย. หรือกระทรวงเกษตร 

และสหกรณเปนผูรับผิดชอบ 

 

คำชี้แจง… 
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คำช้ีแจง 

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมเปนผูริเริ่มการดำเนินการ 

ถอดพืชกระทอมออกจากยาเสพติดให โทษมาตั้ งแตตน ดังนั้น เพ่ือให เกิดความรวดเร็วและตอเนื่อง 

ในการดำเนินการจึงไดกำหนดใหเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนผูรับผิดชอบในชั้นตน แตเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ส.  

เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการแกไขปญหายาเสพติดในภาพรวม ซ่ึงการดำเนินการในเรื่องดังกลาวควรท่ีจะ

เปนหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดความสะดวกตอการใหบริการแกประชาชน จึงเห็นวาเม่ือพนกำหนด

ระยะเวลา ๑๐ ปแลว จึงถายโอนภารกิจดังกลาวไปใหผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีอยูทุกพ้ืนท่ี 

เปนผูรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องดังกลาว 

ท้ังนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ไดจัดการประชุมเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... 

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยผูแทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นวา 

กรณีท่ีจะใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบการอนุญาตนั้น ควรใหผานความเห็นชอบจากศูนยอำนวยการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกอน ซ่ึงท่ีประชุมเห็นวา ในเรื่องดังกลาวผูวาราชการจังหวัดสามารถ

มอบหมายหรือแตงตั้งคณะทำงานข้ึนมาพิจารณาเรื่องดังกลาวเปนการภายในไดหากเห็นสมควร จึงเห็นควรคงไว

ตามรางเดิม ท้ังนี้ ผูแทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา เม่ือพนกำหนด

ระยะเวลา ๑๐ ป บทบัญญัติในรางกฎหมายกำหนดใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูอนุญาต

ผลิต นำเขา และสงออก พืชกระทอม รวมถึงมีอำนาจเปรียบเทียบปรับแทนเลขาธิการ ป.ป.ส. ซ่ึงเปนผูปฏิบัติ

ตามรางกฎหมาย แตไมกำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการ ท่ีประชุมจึงเพ่ิมเติม 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการกฎหมายฉบับนีเ้พ่ิมเติม 

สำหรับประเด็นท่ีวาระยะตามบทเฉพาะกาล ๑๐ ปนานเกินไป ควรกำหนดระยะเวลาเพียง ๑ – ๓ ป 

ท่ีประชุมเห็นวาอาจมีการปรับปรุงแกไขได ข้ึนอยู กับความพรอมในการทำภารกิจ โดยในเรื่องดังกลาว 

สำนักงาน ป.ป.ส. ควรท่ีจะมีการเตรียมความพรอมในการสงตอเรื่องดังกลาวใหกับกระทรวงมหาดไทย 
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๖. การนำผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำรางกฎหมาย 

สำนักงาน ป.ป.ส. ไดจัดใหมีการประชุมรวมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สำนักงานคดียาเสพติด 

สำนักงานอัยการสูงสุด และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ในวันศุกรท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เพ่ื อ พิจารณ าประเด็นต าง ๆ  ท่ี มีการแสดงความคิดเห็ น  พรอม ท้ั งไดปรับปรุงแก ไขบทบัญ ญั ติ ใน 

รางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... ในประเด็นตาง ๆ สรุปได ดังนี้ 

๑) ใหเพ่ิมบทบัญญัติท่ีกำหนดใหรางกฎหมายฉบับนี้จะไมมีผลใชบังคับ เพ่ือใหการดำเนินการ 

ในสวนท่ีเก่ียวของกับการอนุญาตเกิดความชัดเจน 

๒) ปรับปรุงแก ไขบทนิยาม คำวา “พืชกระทอม” “ผลิต” และ “โฆษณา” เพ่ือให  

เกิดความชัดเจน และเพ่ิมบทนิยามคำวา “นำเขา” และ “สงออก”  

๓) แกไขใหการผลิต นำเขา และสงออก พืชกระทอม ตองขออนุญาตตอเลขาธิการ ป.ป.ส.  

แทนรูปแบบเดิมท่ีกำหนดใหใชวิธีการจดแจง  

๔) แกไขคำวา “บริโภคพืชกระทอม” เปน “เสพพืชกระทอม” เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรการ 

ท่ีจะหามเสพ 

๕) ตัดบทบัญญัติ เรื่อง การหามแจกจายพืชกระทอมในลักษณะเปนตัวอยางและบทกำหนดโทษ 

ในเรื่องดังกลาว เนื่องจากเรื่องดังกลาวมีความซ้ำซอนกับบทบัญญัติในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ 

๖) แกไขเพ่ิมเติมใหการโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดพืชกระทอม จะตองกระทำ 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจูงใจสาธารณชนใหเสพพืชกระทอมจึงจะเปนความผิด  

๗) เรื่อง อัตราโทษ ใหฝายเลขานุการประสานกับสำนักงาน อย. เพ่ือปรับปรุงอัตราโทษให

สอดคลองกับ กฎหมายวาดวยผลิตภัณฑสมุนไพร 

๘) เพ่ิมเติมใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากภายหลัง

เม่ือพนกำหนดระยะเวลา ๑๐ ป ภารกิจในเรื่องดังกลาวจะเปลี่ยนมาเปนผูวาราชการจังหวัดแทนเลขาธิการ ป.ป.ส.  

๙) แกไขบทเฉพาะกาลใหสอดคลองกับท่ีมีการแกไขเรื่องการอนุญาตในมาตรา ๔ 

รายละเอียดรางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... ท่ีปรับปรุงแกไขแลว ดังแนบ 

______________________ 

 

สวนพัฒนาและวิจัยกฎหมาย   กองกฎหมาย 

สำนักงาน ป.ป.ส.  กระทรวงยุติธรรม 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 


