
สรุปสาระสำคญั 
รางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... 

ฉบับผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ในวาระท่ีสอง 
---------------------------- 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักการของรางพระราชบัญญัตินี้ โดยที่มีการถอดพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษ กฎหมาย
ฉบับน้ีจึงถูกกำหนดข้ึนมาเพื่อการกำกับดูแลและการใชประโยชนจากพืชกระทอม ใหสอดคลองกับบริบทสากล 
และบริบทของสังคมไทยในการบริโภคพืชกระทอมตามวิถีชาวบาน แตเนื่องจากในใบกระทอมยังคงมีสาร 
ที่มีฤทธิ์ตอจิตและประสาท หากใชในทางที่ผิดก็อาจเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน จึงสมควรใหมี
กฎหมายวาดวยพืชกระทอมเปนการเฉพาะ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและกำกับดูแลเกี่ยวกับการเพาะปลูก 
การขาย และการนำเขาหรือสงออก เพื ่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมหรือการซื ้อขายในปริมาณมาก  
และกำหนดมาตรการคุมครองบคุคลหรือกลุมเสี่ยงซึ่งอาจไดรับอันตรายจากการบริโภคใบกระทอม และการปองกัน
การนำไปใชในทางที่ผิด 
 
2. สาระสำคัญ 
 ๑. เปนกฎหมายที่มีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อควบคุมการเพาะปลูก การขาย  
และการนำเขาหรือสงออก ในกรณีที ่เปนการดำเนินการเพื ่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม โดยใชระบบ 
การอนุญาต กำหนดมาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณา และการบริโภคใบกระทอม เพื่อใหมีการใช 
อยางถูกตองและหามการนำไปใชในทางที่ผิด ซึ่งมีกระบวนการคุมครองเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลในกลุมเสี่ยง 
มิใหไดรับอันตรายจากการบริโภคกระทอม โดยสอดคลองและเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
กำหนดไวในมาตรา ๒๖  

 ๒. กำหนดใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒) 

 ๓. การใชใบกระทอมเปนสวนประกอบของผลติภัณฑยา อาหาร เครื่องสำอาง หรือสมุนไพร ใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการนั ้น แตกรณีการขายใบกระทอมหรืออาหารแกเด็กและเยาวชน หรือสตรีมีครรภ  
ตามที่กำหนดในรางมาตรา ๒๗ ยังคงถูกหามไวตามพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา ๓) 

 ๔. นิยามที่สำคัญ คือ (มาตรา ๔) 
     “พืชกระทอม” หมายถึง พืชซึ่งมีช่ือวิทยาศาสตรวา Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.   
     “ใบกระทอม” หมายถึง ใบของพืชกระทอม และหมายความรวมถึงสารสกัดที่ไดจากใบกระทอม 
(ทั ้งนี ้ รวมถึง ใบกระทอมแหงหรือใบสด ใบกระทอมที ่บดเปนผง น้ำตมกระทอม และสารสกัดบริสุทธ์ิ 
จากใบกระทอม ที่ยังไมไปผสมหรือประกอบกับสารอื่น) 
     “ประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม” หมายถึง ประโยชนในการประกอบกิจการการผลิต โดยใชวัตถุดิบ
จากใบกระทอม และหมายความรวมถึงประโยชนในการจัดซื้อใบกระทอมเพื่อใชเปนสวนประกอบของสินคา
สำเร็จรูปหรือเปนสินคาสำเร็จรูป หรือประโยชนในการเปลี ่ยนแปลงหรือแปรสภาพใบกระทอมใหเปน
สวนประกอบของสินคาสำเร็จรูปหรือเปนสินคาสำเร็จรูป เพื่อขายปลีกใหแกผูบริโภค หรือขายสงใหแกบุคคลอื่น 
     “ผูรับใบอนุญาต” หมายถึง ผูรับใบอนุญาตเพาะหรือปลูกพืชกระทอม ผูรับใบอนุญาตใบขาย 
ใบกระทอม หรือผูรับใบอนุญาตนำเขาหรือสงออกใบกระทอม ทั้งน้ี เปนกรณีเพื่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม 
 
 

๕. ใหรัฐมนตรี... 
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 ๕. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอำนาจออกประกาศในสวนที่เกี่ยวของกับหนาที่และอำนาจของตน (มาตรา ๕) 

 ๖. การยื ่นคำขอ การขอรับ การออก การตออายุ การออกใบแทน ซึ ่งใบอนุญาต รวมถึงการแจง 
และการออกใบรับแจง ใหดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ในกรณีที่ไมสามารถดำเนินการได ใหดำเนินการ 
ณ สถานที่และวิธีการ ที่เลขาธิการ ป.ป.ส. กำหนด (มาตรา ๖) 

 ๗. กำหนดการดำเนินการเฉพาะกรณีเพื่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม 
    ๗.๑ การเพาะหรือปลูก ตองไดรับใบอนุญาต และดำเนินการตามที่กฎกระทรวงกำหนดซึ่งอาจ
กำหนดปริมาณการเพาะปลูกตอขนาดพื้นที่เพาะปลูกไว (มาตรา 8) 
    ๗.๒ การขาย ตองไดรับใบอนุญาต ทั ้งนี้ รวมถึงกรณีหากมีการขายที ่มิใชเพื่อประโยชนในเชิง
อุตสาหกรรม แตมีปริมาณการขายที่เกินปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวงใหถือวาเปนการขายที่ตองไดรับ
ใบอนุญาตดวย (มาตรา 10) 
    ๗.๓ การนำเขาหรือสงออก ตองไดรับใบอนุญาต โดยการนำเขาหรือสงออกในแตละครั้งจะตองมี
การแจงตอผูอนุญาตทุกครั้งที่นำเขาหรือสงออก ทั้งนี้ อาจกำหนดปริมาณการนำเขาใบกระทอมในแตละครั้ง 
ก็ได (มาตรา ๑1) 

 ๘. กำหนดคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต (มาตรา ๑2)  
    ๘.๑ บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุไมต่ำกวายี่สิบป มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ไมเปนบุคคล
วิกลจริตหรือไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ ไมอยูระหวางถูกพักใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ ์ตอจิตและประสาท และไมเคยตอง 
คำพิพากษาคดีถึงที่สุดวากระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ทั้งนี้ เวนแต 
พนระยะเวลาการถูกเพิกถอนหรือพนโทษมาแลว ไมนอยกวาสองป 
    ๘.๒ นิติบุคคล จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ผูแทนนิติบุคคลไมมีลักษณะตองหามที่กำหนดในเรื่อง
คุณสมบัติของบุคคลธรรมดา กรรมการของนิติบุคคล หุ นสวน หรือผู ถือหุ นอยางนอยสองในสามเปนผูมี 
สัญชาติไทย มีสำนักงานต้ังอยูในประเทศไทย  
    ๘.๓ วิสาหกิจชุมชน โดยผูไดรับมอบหมายใหดำเนินกิจกรรมแทน ตองมีคุณสมบัตและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กำหนดในคุณสมบัติของบุคคลธรรมดา 
    ๘.๔ ใหหนวยงานของรัฐ หรือสภากาชาดไทย มีคุณสมบัติเปนผูขอรับใบอนุญาต 

 ๙. กำหนดอายุใบอนุญาต (มาตรา ๑3) 
    ๙.๑ ใบอนุญาตเพาะหรือปลูก มีอายุ ๕ ป  
    ๙.๒ ใบอนุญาตขาย มีอายุ 5 ป 
    ๙.๓ ใบอนุญาตนำเขา หรือสงออก มีอายุ ๑ ป 

 ๑๐. กำหนดการดำเนินการกรณีที่มีการตออายุ การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต หรือใบแจง  
กรณีใบอนุญาตหรือใบแจงสูญหายหรือถูกทำลาย ใหดำเนินการตามหลักเกณฑที ่กำหนดในกฎกระทรวง 
(มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑6) 

 

๑๑. กำหนดการ... 
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 ๑๑. กำหนดการดำเนินการกรณีผูรับใบอนุญาตตายกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ ใหดำเนินการแสดงความ
จำนงภายใน ๑๘๐ วัน นับแตผูรับใบอนุญาตตาย และกรณีไมมีทายาทหรือผูแสดงความจำนงเพื่อขอดำเนินการ
ตามที ่ไดรับใบอนุญาต หรือทายาทแจงไมประสงคจะเพาะหรือปลูกพืชกระทอมตอไป หรือกรณีเจาของ 
พืชกระทอมไมประสงคดำเนินการตอ รวมทั้งไมมีขอตกลงหรือกฎหมายใดกำหนดเกี ่ยวกับกรรมสิทธิ ์ไว 
เปนอยางอื่น ใหพืชกระทอมตกเปนของกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
(มาตรา ๑8) 

 ๑๒. กำหนดหนาที่ของผูรับใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตเพาะหรือปลูก ตองปลูกในสถานที่และพิกัด 
ที่ระบุในใบอนุญาต และกรณีใบอนุญาตการขาย ใหรายงานปริมาณการขายตอเลขาธิการ ป.ป.ส. ในทุกสิ้นป
ปฏิทิน สำหรับกรณีใบอนุญาตการนำเขาหรือสงออก สถานที่ดำเนินการตองจัดใหมีปายแสดงไวในที่เปดเผย 
ณสถานที่ดำเนินการ การกำหนดใหมีฉลากกำกับและเอกสารเตือนบนภาชนะหรอืหบีหอใบกระทอม และจัดทำ
รายงานปริมาณการขาย การนำเขาและสงออกในทุกสิ้นปปฏิทิน (มาตรา ๑9 มาตรา 20) 

 ๑๓. กำหนดการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ตรวจพบการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของการ
ขอรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมดำเนินการตามหนาที่ที่กำหนด ผูอนุญาตมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
ครั้งละไมเกิน ๑๒๐ วัน ทั้งน้ี ผูถูกพักใชใบอนุญาตสามารถดูแลพืชกระทอมได แตจะใชประโยชนใด ๆ  จาก 
ใบกระทอมมิได โดยการแจงคำสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตใหทำเปนหนังสือแจงหรือปดคำสั่งไวที่เปดเผย 
ณ ที่ดินหรือสถานที่เพาะหรือปลูกพืชกระทอม สถานที่ขาย หรือสถานที่นำเขาหรือสงออก หรือจะแจงโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือสงไปรษณียตอบรับ โดยถือวาไดรับแจงเมื่อครบกำหนด ๗ วัน นับแตวันสง 
(มาตรา 21 ถึงมาตรา 24)  

 ๑๔. กำหนดการอุทธรณ กรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต หรือไมตออายุใบอนุญาต และกรณีผูรับ
ใบอนุญาตถูกสั่งพักใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผูย่ืนขอ หรือผูถูกพักใชหรือเพกิถอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ
เปนหนังสือตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับหนังสือหรือการแจงการไมออก
ใบอนุญาตใหหรือการถูกพักใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  โดยคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ใหเปนที่สุด ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต 
ไดรับคำอุทธรณ กรณีมีเหตุจำเปนอาจขยายระยะเวลาการพิจาราไดอีก ๓๐ วัน (มาตรา ๒5 ถึงมาตรา ๒7) 

 ๑๕. มาตรการคุมครองบุคคลซึ่งอาจไดรับอันตราย และการปองกันการใชใบกระทอมในทางที่ผิด  
โดยกำหนดการหามขายใบกระทอมใหแกบุคคลกลุมเสี่ยง อันไดแก ผูมีอายุไมเกิน ๑๘ ป สตรีมีครรภและสตรี
ใหนมบุตร การหามขายในบางสถานที่หรือบางวิธีการ การหามโฆษณาหรือสื ่อสารการตลาดเพื ่อจูงใจ
สาธารณชนใหบริโภคกระทอม การหามบริโภคใบกระทอมที่ปรุงผสมกับยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ หรือยา  
เวนแตกรณีเพื่อการรักษาหรือการศึกษาวิจัย การหามการจูงใจ ยุยงสงเสริม ใชอุบายหลอกลวง ขู เข็ญ  
หรือวิธีการใด ๆ ใหผูอื่นบริโภคกระทอมที่ปรุงผสมกับสิ่งผิดกฎหมาย (มาตรา ๒8 ถึงมาตรา ๓3) 

 ๑๖. กำหนดใหมีพนักงานเจาหนาที ่ มีอำนาจในการเขาไปในสถานที่ที ่รับใบอนุญาตเพาะปลูก 
พืชกระทอม รวมถึงสถานที่ขาย หรือนำเขาสงออกใบกระทอม มีอำนาจยึดอายัดพืชกระทอม ใบกระทอม  
ที่อาจใชในการกระทำความผิด และมีอำนาจในการเรียกบุคคลมาใหถอยคำหรือสงเอกสารหลักฐานที่จำเปน 
เพื่อประกอบในการพิจารณาดำเนินการ โดยอำนาจในการคนตองมีหมายคน เวนแตมีเหตุเช่ือไดวาหากเน่ินชา
อาจมีการยักยาย ทำใหเปลี่ยนสภาพ หรือทำลายหลักฐานที่เกี่ยวของกับการระทำความผิด ใหทำไดโดยไมตอง 
 

มีหมายคน… 



- ๔ – 
 

มีหมายคน แตตองปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวยการคน และมีอำนาจในการตรวจหา
สารสำคัญของพืชกระทอมในรางกาย กรณีที่มีการบริโภคใบกระทอม 
 โดยสิ ่งที่ยึดหรืออายัดมาได ใหดำเนินการตามที่เลขาธิการกำหนด ซึ ่งหากเปนกรณีไมปรากฏตัว
เจาของ ไมมีผูมาแสดงตัว กรณีดำเนินคดีแตผู เปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดร องขอคืน หรือกรณีไมมี 
การดำเนินคดีและพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี ใหสิ่งที่ยึดหรืออายัดดังกลาวตกเปนของกระทรวง
ยุติธรรม โดยผูเปนเจาของสามารถรองขอคืนทรพัยสินได ทั้งน้ี ไมเกิน ๕ ป นับแตวันที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดตกเปน
ของกระทรวงยุติธรรม (มาตรา ๓4 ถึงมาตรา ๓9) 

 ๑๗. บทกำหนดโทษ (มาตรา 40 ถึงมาตรา ๔8) 
      ๑๗.๑ กรณีฝาฝนดำเนินการเพื่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมในการเพาะหรือปลูกพืชกระทอม 
และการขาย การนำเขาหรือสงออกซึ่งใบกระทอม โดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป 
ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
      ๑๗.๒ กรณีฝาฝนขายใบกระทอมใหแกบุคคลกลุมเสี่ยง ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
      ๑๗.๒ กรณีฝาฝนขายใบกระทอมในที่หามขายหรือวิธีการที่หาม ตองระวางโทษปรับไมเกิน  
5๐,๐๐๐ บาท 
      ๑๗.๔ กรณีฝาฝนโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดเพื่อจจูงใจใหมาบริโภคใบกระทอม ตองระวางโทษ
จำคุกไมเกิน ๒ ป ปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
      ๑๗.๕ กรณีฝาฝนบริโภคใบกระทอมที่ผสมกับยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ ์ ยา หรือวัตถุอันตราย  
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
      ๑๗.๖ กรณียุยง สงเสริม จูงใจ ชักนำ ใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ หรือวิธีการใด ๆ ใหบุคคลบริโภค
พืชกระทอมที่ปรุงผสมกับยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ ยา หรือวัตถุอันตราย ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป  
ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั ้งจำทั ้งปรับ และกรณีที ่กระทำตอบุคคลกลุ มเสี ่ยง ตองระวางโทษ 
เปนสองเทา 
     ๑๗.๗ บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูซึ่งเลขาธิการ ป.ป.ส. 
มอบหมาย มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมประกาศกำหนด 
     17.8 กำหนดใหกรณีเมื่อมีกฎหมายวาดวยการปรับเปนพินัยใชบังคับแลว ใหบรรดาความผิดอาญา 
ที่มีโทษปรับสถานเดียวในพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนเปนความผิดทางพินัย และใหบทบัญญัติที่กำหนดในเรื่อง 
การเปรียบเทียบปรับเปนอันสิ้นผลไป 
 ๑8. กำหนดอัตราคาธรรมเนียม ใบอนุญาตเพาะหรือปลูก ใบอนุญาตขาย ใบอนุญาตนำเขา 
และใบอนุญาตสงออก ใบแทนใบอนุญาต และการตอใบอนุญาต ทั ้งนี ้ ใหออกเปนกฎกระทรวงกำหนด
คาธรรมเนียมตามอำนาจที่กำหนดไวในมาตรา ๕ 
 

สำนักงาน ป.ป.ส. กองกฎหมาย 
เมษายน 2564 

 


