
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
 

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธาน 
การประชุม  

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่ าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

  (1) กระทู้ถาม       (ไม่มี) 

  (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    

   2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จ านวน 2 เรื่อง 
   (1) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 
จ านวน 3 ฉบับ 
 

(1.1) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ ง)  
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 

    (1.2) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....  
    ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

    (1.3) ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
    ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

   (2) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว จ านวน  
2 ฉบับ 
    (2.1) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือ
ซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
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     ตามท่ีได้ส่งร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็น
หรือช้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว เพ่ือเสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 136 นั้น ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 
2565 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร จึงส่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวมายัง
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อด าเนินการต่อไป ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 137 
     

    (2.2) ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ตามที่ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็น 
หรือช้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว เพ่ือเสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 136 นั้น ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 
2565 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร จึงส่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวมายัง
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อด าเนินการต่อไป ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 137 
 

   2.2 รับทราบค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามที่สภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายส าลี รักสุทธี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่ และศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยนั้น  
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
นายส าลี รักสุทธี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) นับแต่วันเลือกตั้ง คือ 
วันที่ 24 มีนาคม 2562 ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คือ จ านวน 
477 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ จ านวน 239 คน 

 

   2.3 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 
   โดยคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลา 
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคไทยศรีวิไลย์ จ านวน 2 เรื่อง  
 

   (1) ขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ 12 กรณีการเสนอชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรม 
ไม่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมาธิการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาและสอบหาข้อเท็จจริงของ
คณะอนุกรรมการ ตามระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณา 
ของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 ดังนั้น จึงขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นการขอขยายระยะเวลาครั้งที่ 3 ตามข้อบังคับว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ข้อ 27  
 

(2) ขยายระยะเวลาเรื่องร้องเรียนเรื่องที่ 13 กรณีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เนื่องจาก
เรื่องนี้อยู่ระหว่างการแจ้งสิทธิให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบเกี่ยวกับการจัดท าค าแถลงการณ์เป็นหนังสือ ก่อนที่
คณะกรรมการจะมีการวินิจฉัย ดังนั้น จึงขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน 
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นับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นการขอขยายระยะเวลาครั้งที่ 7 ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

2.4 การตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะ

ชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง
หนึ่งต าแหน่ง เนื่องจาก นางสาวนพสรัญ วรรณศิริกุล กรรมาธิการ ลาออก จึงเป็นการพ้นจากต าแหน่ง 
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 108 (3) โดยแต่งตั้ง นางสาวนพสรัญ วรรณศิริกุล แทน 
 

(3) รับรองรายงานการประชุม     (ไม่มี) 

(4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

- เรื่องท่ีที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน 

1. ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ)  

จากนั้นประธานฯ ขอน าเรื่องที่ เสนอใหม่ 6.3 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้
ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... (นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเรื่องท านองเดียวกันขึ้นมา
พิจารณาในคราวเดียวกัน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 55 (2) และลงมติพร้อมกัน 
ตามข้อบังคับฯ ข้อ 117 วรรคสาม  

 

ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

ร่างพระราชบัญญัติทั้ งสองฉบับนี้  ได้ เสนอไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 133 (2) ซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานผลการวิเคราะห์ ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 และประกาศสภาผู้แทนราษฎร  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2562  

 

นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 
แถลงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

หลักการ 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยกัญชา และกัญชง 
 

เหตุผล 
โดยที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่ได้ก าหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ซึ่งเปิด

โอกาสให้มีการน ากัญชา กัญชงมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การวิจัย และน ามาใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน แต่ก็ยัง
มีข้อจ ากัดบางประการที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการน าไปใช้ในการดูแลสุขภาพ การป้องกัน บ าบัดโรค รักษา
ผู้ป่วย การศึกษาวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรม ฉะนั้น เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิในการดูแลสุขภาพของตน  
และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการพัฒนาภูมิปัญญา  
ด้านการแพทย์แผนไทยตลอดจนองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จึงควรสนับสนุน 
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การน ากัญชา กัญชง มาใช้ในการศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ สุขภาพ การใช้ตามวิถีชีวิต
ชุมชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการผลิต ขาย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมีให้มีการบริโภคกัญชา กัญชง 
อย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สมควรก าหนดมาตรการก ากับดูแล ควบคุมการขาย การโฆษณา
และการบริโภคกัญชา กัญชง เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของบุคคล จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... แบ่งออกเป็น 11 หมวด จ านวน 45 มาตรา  

มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
หมวด 1 บทบัญญัติทั่วไป 
(1) ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด

เกี่ยวกับกัญชา กัญชง (ร่างมาตรา 6) 
(2) ก าหนดให้การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์  

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและสาธารณสุขโดยใช้กัญชา กัญชง เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปของผู้ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (ร่างมาตรา 7) 

หมวด 2 คณะกรรมการกัญชา กัญชง 
(1) ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการกัญชา กัญชง" ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(ร่างมาตรา 8) 

(2) ก าหนดให้คณะกรรมการกัญชา กัญชง มีหน้าที่และอ านาจ เช่น ก าหนดนโยบาย 
และมาตรการส่งเสริม วิจัย พัฒนา การใช้กัญชา กัญชง ทั้ งในด้านการแพทย์ 

อุตสาหกรรม ให้ความเห็น ค าแนะน า 
หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรี หรือผู้อนุญาตในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และประกาศก าหนดสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) ในกัญชง เป็นต้น (ร่างมาตรา 14) 
หมวด 3 การขออนุญาตและการอนุญาต 
(1) ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะผลิต น าเข้า ส่งออก หรือขาย ต้องได้รับใบอนุญาตจาก 

ผู้อนุญาต (ร่างมาตรา 15) 
หมวด 4 การจดแจ้งและการรับจดแจ้งการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงในครัวเรือน 
(1) ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะเพาะ ปลูก ต้องจดแจ้งต่อผู้รับจดแจ้ง และเมื่อผู้รับจดแจ้ง

ออกใบรับจดแจ้งให้แล้ว จึงจะด าเนินการได้ (ร่างมาตรา 18) 
หมวด 5 กระบวนการพิจารณาอนุญาต 
(1) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ประเมิน

ตรวจสอบ และพิจารณาอนุญาต (ร่างมาตรา 21) 
(2) ก าหนดให้ เงินค่าธรรมเนี ยมตาม (8) (9) (10) ในอัตราค่าธรรมเนี ยมท้ าย

พระราชบัญญัตินี้ที่จัดเก็บได้ให้ตกเป็นของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ร่างมาตรา 23) 
หมวด 6 การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับจดแจ้ง 
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(1) ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาต 
ว่ากล่าวตักเตือน หรือผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ตามสมควรแก่กรณี (ร่างมาตรา 25) 

(2) ก าหนดให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ในระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ (ร่างมาตรา 26) 

(3) ก าหนดให้ผู้จดแจ้งผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้รับจดแจ้งว่ากล่าวตักเตือน สั่งให้ท าลาย หรือเพิกถอนใบรับจดแจ้ง
ตามสมควรแก่กรณี (ร่างมาตรา 27) 

หมวด 7 การโฆษณา 
(1) ก าหนดห้ามผู้ใดโฆษณาเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต (ร่างมาตรา 28) 
(2) ก าหนดให้ในกรณีฝ่าฝืน ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้โฆษณาด าเนินการ 

อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น แก้ไขข้อความ ห้ามใช้ข้อความ ระงับการโฆษณา เป็นต้น (ร่างมาตรา 29) 
หมวด 8 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(1) ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ เช่น เข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า

สถานที่ส่งออก สถานที่ขาย หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกกัญชา กัญชง เป็นต้น (ร่างมาตรา 31) 
(2) ก าหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงาน

เจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ร่างมาตรา 32) 
หมวด 9 การอุทธรณ ์
(1) ก าหนดให้กรณีผู้อนุญาตหรือผู้รับจดแจ้งไม่ออกใบอนุญาตหรือใบรับจดแจ้ง  

ผู้ขออนุญาต หรือผู้จดแจ้ง มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การไม่ออกใบอนุญาตหรือใบรับจดแจ้ง (ร่างมาตรา 34) 

(2) ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือใบรับ 
จดแจ้งมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการพักใช้ใบอนุญาต 
การเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับจดแจ้ง แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา 25) 

หมวด 10 การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชา กัญชง  
และการป้องกันการใช้ในทางที่ผิด 

(1) ก าหนดห้ามผู้รับอนุญาตขายกัญชา กัญชง เพ่ือการน าไปบริโภคแก่บุคคล เช่น  
ผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร เป็นต้น (ร่างมาตรา 37) 

หมวด 11 บทก าหนดโทษ 
(1) ก าหนดให้ผู้ใดผลิต น้ าเข้า ส่งออก ขาย โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 18 วรรค

หนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา 38) 
(2) ก าหนดให้ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 37 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท (ร่างมาตรา 

40) 
ก าหนดเกี่ยวบทเฉพาะกาล และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติ 
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2. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... (นางพรรณสิริ 
กุลนาถศิริ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ 
แถลงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 

หลักการ 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง 
 

เหตุผล 
โดยที่กัญซาและกัญชงเป็นพืชที่มีสรรพคุณในทางยาและทางเศรษฐกิจ สามารถน ามาใช้

ในทางการแพทย์และส่งเสริมให้เป็นพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สมควรก าหนดให้มีการอนุญาตให้น ามาใช้ประโยชน์
และก าหนดมาตรการที่ เหมาะสมเพ่ือป้องกันการน าไปใช้ผิดวัตประสงค์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมุ่งเน้น 
การป้องกันการแพร่กระจายในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ด้าน  จึงควรสนับสนุน 
การน ากัญชา กัญชง ให้มีการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพ่ือส่งเสริมทางด้านการใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของ
ประเทศ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สร้างรายได้แก่ประชาชน และเพ่ือเป็นการคุ้มครองประชาชนมิให้มีการน ากัญชา 
กัญชง ไปใช้ในทางที่ผิด อันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้บริโภคได้ โดยการก าหนดมาตรการก ากับดูแล 
ตรวจสอบ ควบคุม และอนุญาตการผลิต น าเช้า ส่งออก จ าหน่าย มีไว้ในครอบครอง และการใช้กัญชา กัญชง 
รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายกัญชา กัญชงแห่งชาติขึ้นด้วย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องคราพระราชบัญญัตินี้ 

 

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ ในประเด็น อาทิ แม้เป็นเรื่องดีที่สามารถน ากัญชามาใช้ทางการแพทย์ และรักษาโรค  
อย่างไรก็ตามมีความเป็นห่วงเรื่องมาตรการควบคุมการใช้กัญชาจะคุมไม่ได้ การปลูกอย่างเสรี ควรต้องมีข้อก าหนด
ที่ชัดเจนว่า เสรี คืออะไร ปลูกได้จ านวนเท่าใด หากไม่มีการก าหนดอย่างชัดเจน จะส่งผลกระทบต่อสังคม 
มีการน าไปใช้แบบผิด ๆ รวมถึงการก าหนดบทลงโทษของผู้ที่เสพกัญชาจนก่อให้ เกิดความเสียหาย ควรต้อง
ก าหนดให้มีความชัดเจนเช่นเดียวกับผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับรถยนต์ ซึ่งถ้าเมากัญชาแล้วขับรถยนต์ จะมีบทลงโทษ
อย่างไร หรือควรมีเครื่องตรวจสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol : THC) เพ่ือวัดปริมาณ
กัญชาโดยเฉพาะ  

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ การจดแจ้งเชิงพาณิชย์หรือเพ่ือ
อุตสาหกรรมนั้น ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียม เพ่ือน ารายได้กลับเข้ารัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้ว แต่ต้องให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปลูกต้นกัญชาได้โดยง่าย สามารถขยายพันธุ์
กัญชาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหากเป็นการเพาะปลูกในครัวเรือน เช่นนี้ผลประโยชน์จะตกกับพี่น้องประชาชน 
อย่างแท้จริง ส าหรับการขออนุญาตนั้น ในกลุ่มนายทุน หรือผู้ที่ปลูกเพ่ือการอุตสาหกรรมนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ขออนุญาต  
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การก าหนดบทนิยาม ค าว่า “ผลิต” ให้หมายรวมถึงการปลูก ซึ่งตามร่างกฎหมายต้องขอ
ใบอนุญาต ซ่ึงมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่ประชาชนหรือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถด าเนินการขออนุญาตได้  
และหากฝ่าฝืนจะเป็นผู้มีความผิดทันที ขั้นตอนการขออนุญาตโดยการใช้เงิน มีเส้นสาย เป็นการเอ้ือผลประโยชน์ 
ให้กลุ่มคนบางกลุ่มสามารถท าได้จ านวนมากและรวดเร็ว ทั้งนี้ มีกลุ่มทุนใหญ่เตรียมการปลูกจ านวนหลายหมื่นไร่ 
เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้จะสามารถส่งขายได้ทันที ขณะที่ประชาชน หรือเกษตรกรที่ประสงค์จะปลูก ต้องเริ่มต้น
เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว จึงเป็นการเริ่มต้นไม่พร้อมกัน ส่วนร่างพระราชบัญญัติแม้จะระบุว่าประชาชน
สามารถปลูกในบ้านเรือนได้ หากจะปลูกในไร่ สวน หรือปลูกทดแทนพืชสวน พืชไร่ที่ขาดทุน จะท าได้หรือไม่ 
เพ่ือให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ ดังนั้น ต้องแก้ไขเนื้อหา ไม่ใช่ออกกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของนายทุนเท่านั้น  
โดยแก้ความหมายค าว่า “ผลิต” ที่หมายรวมถึงการเพาะ ปลูก ท า ผสม ปรุง แปรสภาพ สังเคราะห์ เพราะการปลูก 
การเพาะ ไม่ใช่การผลิต ซึ่งสมาชิกฯ พร้อมสนับสนุนแต่ต้องแก้ไขเพ่ือให้ประโยชน์ตกแก่ประชาชน โดยต้อง 
ปลูกง่ายเหมือนปลูกพืชสมุนไพร ไม่ต้องขออนุญาตปลูก หากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นความหวังประชาชน  
ก็ต้องไม่ติดขัดและต้องด าเนินการให้รอบคอบ และไม่ขัดต่อข้อผูกพันระหว่างประเทศ แต่ร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอมามีการเขียนกฎหมายแบบก ากวม ตลอดจนการขายกระแสกัญชาเสรี เหมือนเป็นการสร้างความหวัง 
ให้ประชาชน แต่หากขัดต่อสนธิสัญญาอาจท าไม่ได้ การฝ่าฝืนคือความผิด หากเปิดให้ใช้กัญชาแบบเสรีอาจเป็น
ความเสี่ยงในการเกิดนครกัญชา  

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่เยาวชนจะใช้กัญชาในทางที่ผิด แม้ร่างพระราชบัญญัติ 
จะก าหนดว่าห้ามจ าหน่ายให้เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี แต่ต้องเพ่ิมความเข้มงวดตั้งแต่กระบวนการยุติธรรมขั้นต้น คือ 
ต ารวจ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ หากปล่อยให้มีการใช้กัญชาเสรีอาจน าบุตรหลาน
ไปสู่อบายมุข ดังนั้น จึงต้องควบคุมไม่ให้เกิดโทษต่อบุตรหลาน โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีความหละหลวม 
ไม่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดความสับสนในการควบคุมและตรวจตรา เพราะมองแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
เพียงมิติเดียว หากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่าน เยาวชนจะสามารถเข้าถึงกัญชาได้ง่ายโดยขาดการควบคุม  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และมีโอกาสที่จะท าให้ประชาชนติดกัญชากันอย่างงอมแงม รวมทั้งควรแยกกัญชง 
ออกจากกัญชา แม้ว่ากัญชาจะมีประโยชน์แต่ก็อาจมีโทษได้ หากน าไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง จึงต้องมีการก าหนด
บทลงโทษ และหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน จึงควรต้องเขียนกฎหมายให้มีความรัดกุม  

ส าหรับประเด็นการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์นั้น จ าเป็นต้องมีกฎกระทรวงมาก ากับ
ดูแล และร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีสาระส าคัญที่ไปไกลเกินกว่ากัญชาทางการแพทย์ เนื่องจากมาตรการ
ควบคุมมีความหละหลวม และมีโอกาสที่ประชาชนจะเข้าถึงจนควบคุมไม่ได้ นอกจากนี้  หน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความรู้กับประชาชน เพ่ือให้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปลูก การดูแล แหล่งจ าหน่าย  
การขึ้นทะเบียน และการขอใบอนุญาตต่าง ๆ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้จากกัญชง และกัญชา รวมทั้งต้องสนับสนุน
ให้มีการปลูกอย่างเสรี ไม่มีการผูกขาดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน 
อย่างแท้จริง ควรเก็บค่าธรรมเนียมการปลูกกัญชาในอัตราก้าวหน้า เพราะแต่ละคนมีพ้ืนที่และต้นทุนการปลูก 
ไม่เท่ากัน คนที่ปลูกจ านวนมากควรเสียภาษีมากกว่าคนที่ปลูกเพ่ือใช้ในครัวเรือน เพราะจะสามารถน าเงินภาษีเข้าสู่
ระบบอย่างถูกต้อง และน าภาษีมาพัฒนาประเทศต่อไป ส่วนค่าธรรมเนียมการขออนุญาตปลูกกัญชามีราคาสูงถึง 
50,000 บาท ควรปรับลดราคาลง เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการปลูกกัญชา เป็นการเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง 

ประเด็นที่สมาชิกฯ หลายท่านแสดงความกังวล คือ อ านาจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้น 
หรือจับกุม ต้องก าหนดอย่างชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการปลูกกัญชาได้อย่างแท้จริง แต่ร่างพระราชบัญญัติ
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ฉบับนี้ดูเหมือนเป็นเสรีในหลักการ แต่บางอย่างอาจเป็นการผูกขาดโดยกลไกหรือไม่ จึงขอเสนอให้ปลดล็อกท้องถิ่น 
เพ่ือกระจายรายได้ และเก็บภาษีให้เข้าท้องถิ่นร้อยละ 100 รวมทั้งก าหนดให้ท้องถิ่นจัดโซนนิ่งส าหรับการปลูก 
และการใช้กัญชาเพ่ือการนันทนาการ ส่วนเรื่องการให้อ านาจเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจพ้ืนที่ปลูกกัญชาได้ 
โดยไม่มีหมาย และไม่ต้องแจ้งล่วงหน้านั้น ถือเป็นการใช้อ านาจเกินหน้าที่ เพราะพ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นที่พัก
อาศัยของประชาชน รวมทั้งควรมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้น กรณีที่ประชาชน 
ปลูกกัญชา 2 ต้น แล้วถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุม จึงจ าเป็นต้องมีกฎกระทรวงก าหนดขอบเขตและอ านาจของ
เจ้าหน้าที่ และสิ่งที่ส าคัญคือ จะท าอย่างไรให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาได้โดยไม่ถูกจับกุม และสามารถสร้าง
รายได้จากการปลูกกัญชาอย่างเสรีตามเจตจ านงของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
และวงการสาธารณสุขของประเทศไทย เพราะกัญชาถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง หากมีการน ามาวิจัยพัฒนา 
ต่อยอดจะสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาล ช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนได้ แต่ต้องไม่เอ้ือประโยชน์ให้
นายทุน และช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ส าหรับประเด็นคณะกรรมการกัญชา กัญชงที่ระบุไว้ ควรมีตัวแทนที่มาจากภาคการเกษตร 
หรือวิสาหกิจชุมชน เข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย เพื่อจะได้ปกป้องผลประโยชน์ให้กับพ่ีน้องเกษตรกร  
และสะท้อนปัญหา ตลอดจนมีความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เป็นไปอย่างถูกต้อง และสร้างสมดุลความพอดีให้เกิดขึ้น 

หลั งจากที่ สมาชิ กฯ อภิ ปรายเป็ นเวลาพอสมควรแล้ ว นายอนุ ทิ น ชาญวี รกู ล  
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงสรุป ดังนี้ ขอบคุณส าหรับความคิดเห็นจาก
สมาชิกฯ ทุกท่าน ท าให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งจะเป็นแนวทางในการท าให้พ่ีน้องประชาชน
น ากัญชากันชงมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง  หลายเรื่องที่ 
สมาชิกฯ ได้อภิปรายในวันนี้เป็นประโยชน์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นเจ้าของนโยบาย
กัญชากันชงเสรีจะน าไปปรับปรุงในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
กับพ่ีน้องประชาชนมากที่สุด เช่นประเด็นส าคัญเรื่องค่าธรรมเนียมการขออนุญาตปลูกกัญชาในร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้น ามาจากพระราชบัญญัติยาเสพติดเดิม ซึ่งจะถูกปรับแก้ให้ลดลงหรือไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ส าหรับประชาชนที่ปลูกและใช้ในครัวเรือน ส่วนผู้ผลิตที่เป็นภาคธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมจะจัดเก็บ 
ในอัตราที่เหมาะสม ซ่ึงทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่ที่สภาแห่งนี้จะมีส่วนร่วมในการก าหนด และขอยืนยันว่าจะ
ประกาศให้เป็นไปตามความเห็นชอบของรัฐสภาทุกประการ  

ขอบคุณความคิดเห็นของสมาชิกฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบเพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากกัญชาอย่างมีคุณค่า การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชกัญชากันชง รวมถึงความห่วงใย 
ในประเด็นผลกระทบที่จะมีต่อประชาชน กรณีที่หากมีผู้น าไปใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์และอาจเป็นโทษต่อ
สุขภาพของผู้ใช้กัญชาในฐานที่ไม่เหมาะสม ความห่วงใยจากหลายฝ่ายต่อประเด็นการบริโภคกัญชาเกินขนาด
จนอาจเกิดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความร าคาญใจ หรือเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืนนั้น ขอยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ พฤติกรรม
เหล่านี้ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขหรือของรัฐบาล และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
การปลดล็อกกันชงกัญชาจากการเป็นยาเสพติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ขอยืนยันหลักการต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกฯ ทุกท่านว่า หลักการของกระทรวงสาธารณสุข คือ การใช้กัญชา 
เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น คณะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขอขอบคุณส าหรับ 
ทุกมติที่จะลงให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และขอความกรุณาเพ่ือนสมาชิกฯ ทั้งหลายที่จะร่วมกันเป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณาในชั้นแปรญัตติให้การสนับสนุน จนสามารถน าไปสู่การพิจารณา 
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ในวาระสองและวาระสามได้ทันในสมัยประชุมนี้ เพ่ือที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ จะได้รับผลประโยชน์
จากการประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ รวมทั้งต้องการให้กัญชาเป็นพืชกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นพืช
ทีส่ามารถสร้างนวัตกรรมและรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน 

ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ ด้วยคะแนน 373 เสียง 
และเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน 25 คน เพ่ือพิจารณาศึกษา ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ 
15 วัน  

ทั้งนี้ ขอเสนอให้น าร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... (นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) เป็นร่างหลักในการพิจารณา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องถัดไป สมาชิกฯ ขอให้เลื่อนระเบียบวาระโดยน าเรื่อง 
ขอต้ังคณะกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลงขึ้นมาพิจารณาก่อน  

ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

การตั้งคณะกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลงหนึ่ง

ต าแหน่ง เนื่องจาก นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ลาออก โดยแต่งตั้ง นายสุรชาติ เทียนทอง เป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง 

ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

   3. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อพิจารณา  
   ตามที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งว่า ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งที่ 27 และครั้งที่ 30 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 และวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2565 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ แล้วเห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาก่อนรับหลักการ 
โดยให้รอการพิจารณาไว้ภายใน 60 วัน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 118 นั้น
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอข้อสังเกตและผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มาเพ่ือด าเนินการ  
   นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปความเห็นของ
คณะรัฐมนตรี ดังนี้ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า
จากสภาพปัญหาและข้อจ ากัดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิตสุราซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น 
สามารถด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แต่อย่างใด ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนผู้ผลิตสุราที่ได้มาตรฐานเป็นรายกรณี  
จึงเห็นควรให้กระทรวงการคลังเร่งด าเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่เกี่ ยวข้องทั้งหมด  
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติ 

1. รับทราบข้อสังเกตและผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับ
มาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซ่ึงนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ รายละเอียดดังนี้ 
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและได้จัด
ประชุมเพ่ือรับฟังความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 และวันที่ 9 มีนาคม 2565 
โดยมีหน่วยงานที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต) กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) และกระทรวง
อุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้เสนอร่างกฎหมายเข้าร่วมชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ได้มีการอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ขอให้ถือเป็น
หลักการว่า ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมควรเชิญผู้เสนอร่างกฎหมายนั้น ๆ
มาปรึกษาหารือก่อน เพ่ือจะได้ทราบถึงหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมายนั้น และนายอนุขา นาคาศัย รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบเห็นชอบด้วยและได้รับมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ปรากฏผลการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้ 

1. ความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอร่างฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอร่างกฎหมายและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติฯ ดังต่อไปนี้ 
1.1 สมาชิกสภาผู้แหนราษฎรผู้เสนอร่างฯ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 

ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปได้ว่า โดยที่มาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้ผู้ซึ่งประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นส าหรับผลิตสุราไว้ใน
ครอบครอง ต้องยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นข้อจ ากัดที่ส่งผลให้ผู้ซึ่งต้องการผลิตสุราเพ่ือ
บริโภคภายในครัวเรือน หรือผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถกระท าได้ นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ก็มิได้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของสุราที่ผลิตขึ้นแต่ประการใด จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือมิให้เป็นการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร 

1.2 กรมสรรพสามิต พิจารณาแล้ว ไม่เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ เนื่องจากการก าหนดให้การผลิต
สุราเพ่ือการบริโภคหรือเพ่ือจุดประสงค์อ่ืนใดที่มิใช่เพ่ือการค้าท าได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ไม่สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน และการมิให้ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตสุราไว้ในกฎกระทรวง ย่อมส่งผลกระทบในหลายมิติ จึงยังมี 
ความจ าเป็นต้องใช้ระบบอนุญาตและคงไว้ซึ่งหลักเกณฑ์ในการควบคุมการผลิตสุราเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน
และส่วนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประการแรก สุราเป็นสินค้าควบคุมที่รัฐบาลทั่วโลกต่างถือปฏิบัติ  จ าเป็นต้องมี
การควบคุมกรรมวิธีการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการผลิตสุราไว้เพ่ือป้องกันมิให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต รวมทั้งป้องกันผลกระทบต่าง ๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการผลิต เช่น การปล่อยของเสียสู่แหล่งชุมชน ดังนั้น การผลิตสุราไม่ว่าการผลิตนั้น  
จะมีจุดประสงค์เพ่ือการค้า การบริโภค หรือเพ่ือจุดประสงค์อ่ืนใด จึงสมควรต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนและต้อง
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานราชการเพ่ือป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภค 

ประการที่สอง หากก าหนดให้การผลิตสุราที่มีใช่เพ่ือการค้าท าได้โดยไม่ต้อง 
ขออนุญาตนั้น นอกจากจะไม่สามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้แล้ว ยังเป็นผลให้สินค้าสุราสามารถ
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เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน และน าไปสู่ปัญหา 
ทางสังคมตามมา และกระทบต่อรายได้ของรัฐที่ไม่อาจจัดเก็บภาษีในส่วนนี้ได้ 

ประการที่สาม การก าหนดไม่ให้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขของผู้ขออนุญาตผลิตสุราบางประการไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ จะท าให้ไม่มีความยืดหยุ่น 
และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข จะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทันท่วงที 

อย่างไรก็ดี กรมสรรพสามิตทราบถึงปัญหาและข้อจ ากัดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสุรา จึงมีการศึกษาเพ่ือปรับปรุงกฎหมายล าดับรองที่ออกภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการสนับสนุนผู้ผลิตสุราที่ได้
มาตรฐานเป็นรายกรณี นอกจากนั้น คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สร้างสมดุลกับนโยบายอ่ืนของภาครัฐ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการน าเสนอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

1.3 ส านักงบประมาณ พิจารณาแล้ว ไม่เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ โดยมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า 
กรมสรรพสามิตควรด าเนินการจัดท าค าชี้แจงด้วยว่าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตสุราตามกฎหมาย  
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันสามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาตามที่ผู้เสนอร่างกฎหมายชี้แจงได้มากน้อยเพียงใด 

1.4 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมา มิให้ก าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับขนาดก าลังการผลิต ก าลังแรงม้า เครื่องจักร และ
จ านวนทุนขั้นต่ าส าหรับผู้ที่จะขออนุญาตผลิตสุราเพ่ือการค้า และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสุราเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือนสามารถท าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนั้น จะท าให้การผลิตสุราท าได้ง่ายขึ้น หรืออาจจะควบคุม
คุณภาพสุราได้ยากขึ้น นอกจากนี้ อาจจะท าให้เกิดการบริโภคสุรามากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ ตามมา 
เช่น ปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหาในเชิงสังคม ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว รวมทั้งการใช้งบประมาณในการดูแลสุขภาพของประชาชนมากขึ้น ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วย
ในหลักการของร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ 
อย่างไรก็ตาม หากผู้เสนอมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้ามาแข่งขันในตลาด
การผลิตสุรานั้น สามารถท าได้โดยการปรับปรุงกฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
โดยที่ภาครัฐยังสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณของการผลิตสุราไว้ได้ 

1.5 กรมควบคุมโรค พิจารณาแล้ว ไม่เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ เนื่องจากสุราต่างจากสินค้าทั่วไป 
ที่จะต้องมีการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด เพราะหากมีการผลิตอย่างไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้มีสารพิษปนเปื้อน
และเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อผู้บริโภคได้ จึงสมควรให้มีการขออนุญาตการผลิตหรือมีเครื่องกลั่นสุราในทุกกรณี 
และหากเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาอาจส่งผลให้อัตราการเข้าถึงของผู้บริโภคและปริมาณการบริโภค 
เพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ดี หลักการและเหตุผลของการเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตผลิตสุรา ซึ่งสามารถด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
แตอ่ย่างใด 
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1.6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม พิ จารณาแล้ ว ไม่ เห็ นด้ วยในหลั กการของร่ าง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ เนื่องจาก  
การผลิตสุราจ าเป็นต้องมีมาตรฐานในการควบคุมการผลิต ซึ่งปัจจุบันการผลิตสุรา กระทรวงอุตสาหกรรม 
ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานผลิตและบรรจุสุราในทุกห้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2560 ควบคุมการผลิตสุราให้มีมาตรฐานและไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน นอกจากนี้ การผลิตสุราจะมีของเสียจากกระบวนการผลิตที่จะต้องมีการก าจัดตามมาตรฐานในการบ าบัด
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตสุรา และเมื่อพิจารณารายละเอียดแล้ว เห็นว่าสามารถด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเดิมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. 2560 แต่อย่างใด 

2. ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรพสามิตฯ  
เพ่ือเปลี่ยนแปลงขอบเขตการขออนุญาตผลิตสุรา จากเดิมที่ก าหนดให้ผู้ซึ่งประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสุรา
ส าหรับผลิตสุราในครอบครองต้องขออนุญาตจากอธิบดีทุกกรณี เป็นการก าหนดให้ต้องขออนุญาตเฉพาะกรณี 
การผลิตสุราเพ่ือการค้าเท่านั้น อีกทั้งเพ่ิมข้อจ ากัดในการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และ
เงื่อนไขการขออนุญาตผลิตสุรา โดยห้ามมีให้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตในเรื่องเกี่ยวกับขนาด ก าลังการผลิต 
ก าลังเครื่องจักร จ านวนพนักงาน ประเภทบุคคล และทุนจดทะเบียน เว้นแต่การก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทยส านักงานฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้ว มีข้อพิจารณาแบ่งแยกเป็นสองประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 การก าหนดให้การผลิตสุราที่มิใช่เพ่ือการค้าสามารถท าได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาต เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดขั้นตอนในการก ากับดูแลตั้งแต่ 
การขออนุญาตในการผลิต การขาย และการน าเข้าส าหรับสินค้าสุรา โดยในส่วนของการผลิตสุรานั้น มาตรา 
153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้ซึ่งประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่น
ส าหรับผลิตสุราไว้ในครอบครองจะต้องยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพสามิตก าหนด โดยกรมสรรพสามิตได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ  
การควบคุมและตรวจสอบการผลิตสุรา ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องกรรมวิธีการผลิต การใช้วัตถุดิบ มาตรฐาน คุณภาพ 
และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนน าสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา รวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุม
โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือภาชนะที่ใช้ 
ในการผลิตสุรา และการใช้วัตถุดิบผลิตสุรา จะเห็นได้ว่ากฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ควบคุมผู้ซึ่งประสงค์จะผลิตสุราแม้จะมิใช่เพ่ือการค้าด้วยก็ตาม เนื่องด้วยสุราเป็นสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพ 
และอนามัยของผู้บริโภค รัฐจึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการเพ่ือควบคุมสินค้าสุรามากกว่าสินค้าทั่วไป 
การที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ซึ่งประสงค์จะผลิตสุราเพ่ือการค้าเท่านั้นที่จะต้องยื่นค าขอ
อนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพสามิต
ประกาศก าหนด ย่อมเป็นผลให้การผลิตสุราที่มิใช่ เพ่ือการค้าสามารถกระท าได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ
หรือการควบคุมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมวิธีการผลิต การใช้วัตถุดิบ หรือมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งหากการผลิต
สุรานั้นไม่ได้คุณภาพ หรือมีสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบหรือที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ผลกระทบย่อม
ตกแก่ผู้บริโภคสุราที่จะได้รับอันตรายแก่สุขภาพอนามัยและร่างกาย ดังนั้น แม้เป็นกรณีของการผลิตสุรา 
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ที่มิใช่เพ่ือการค้าก็ยังสมควรที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐ อย่างไรก็ตาม ระดับความเข้มงวด 
ในการควบคุมดูแลของรัฐนั้น จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและสร้างสมดุลกับมาตรการอ่ืน ๆ ที่จะ
ขับเคลื่อนประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วย 

2.2 การก าหนดกรอบในการออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขส าหรับผู้ขออนุญาตผลิตสุราเพ่ือการค้าร่างพระราชบัญญัตินี้ได้เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมให้กฎกระทรวงที่จะ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพ่ือการค้า จะต้อง  
ไม่ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับขนาดก าลังผลิต ก าลังแรงม้าเครื่องจักร จ านวนพนักงาน  หรือ
ประเภทบุคคลผู้มีสิทธิขออนุญาต และจะต้องไม่ก าหนดจ านวนทุนจดทะเบียนขั้นต่ า ในกรณีที่ผู้ขออนุญาต 
เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ยกเว้นการก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย แต่เมื่อพิจารณาสภาพ
ปัญหาและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการผลิตสุราตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้ชี้แจงนั้น
จะเห็นได้ว่า ปัญหาหลักไม่ได้เกิดจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ โดยตรง แต่เกิดจาก
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ โดยเฉพาะ
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงสมควรที่ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพสามิตและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งด าเนินการให้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด รวมทั้งกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 โดยจะต้องมีการรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน เพ่ือพิจารณาถึงความคุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชน รวมทั้งอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพของประชาชนและอุปสรรคต่อการแข่งขัน หรือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ส าหรับกรณีของผลกระทบจากกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 นั้น 
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้มีการพิจารณา วิเคราะห์ สภาพปัญหา และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการ
ควบคุมการผลิตสุราไว้ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้เสนอเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาและเห็นชอบในหลักการรวม 3 ประเด็น ได้แก ่

(1) ให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่แท้จริง เกิดความเป็นธรรม ไม่เป็นการสร้างอุปสรรคหรือก่อความเดือดร้อนแก่ ผู้เกี่ยวข้อง 
เกนิสมควร และสอดคล้องกับหลักการแห่งมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(2) สนับสนุนให้ภาคเอกชนทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม และก ากับการให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้โดยไม่เป็นภาระเกินจ าเป็น 

(3) ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวตาม (1) และ (2) ให้มุ่งด าเนินการ 
ให้ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ และประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
เดินหน้าไปได้อย่างผสมกลมกลืนกันและบรรลุเป้าหมายได้พร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ส านักงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความเห็น
ในชั้นนี้ว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเดิมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตาม 
ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ 

2. ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรี
ขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในก าหนดเวลา พร้อมแจ้งข้อสังเกตดังกล่าวไป
เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
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3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการโดยเร็ว
ต่อไป 
   นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล 
ในฐานะผู้เสนอกฎหมาย ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมาย อภิปรายว่า สิ่งที่รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีตอบ 
ไม่ได้อยู่ในใจความส าคัญหรือค าถามที่ต้องการทราบว่า เหตุใดคนตัวเล็กจึงท าเหล้าเบียร์ขายไม่ได้ ทั้ งนี้ 
การควบคุมควรดูที่คุณภาพ ซึ่งกรมสรรพสามิตมีการตรวจคุณภาพอยู่แล้ว ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เป็นแค่การทลายหลักเกณฑ์ที่มองว่าเป็นการผูกขาดหรือเอ้ือต่อนายทุนเท่านั้น ส่วนการควบคุมการดื่ม 
เป็นกฎหมายคนละฉบับ ส่วนที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการผลิตสุราที่บ้านจะท าให้มีผู้ดื่มสุรามากขึ้น แต่การผลิต
เบียร์ที่บ้ านใช้เวลาเป็นเดือน การไปซื้อจึงง่ายกว่าอยู่แล้ว ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับในประเด็นดังกล่าว 
ขณะเดียวกันปริมาณเบียร์ที่ผลิตไม่ท าให้สัดส่วนการตลาดเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และต้องประเมินว่า
เสรีภาพของประชาชนที่ท าอะไรก็ตามในบ้านตัวเองกับการควบคุมในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ สิ่งใดมีค่ามากกว่ากัน 
ส่วนตัวเห็นว่าเสรีภาพมีค่ามากที่สุด ส่วนประเด็นที่สงสัยว่าหากผลิตสุราและเบียร์แล้ว ผู้บริโภคเป็นอะไรไป 
ใครจะรับผิดชอบ กรณีดังกล่าวมีกฎหมายอาญาก ากับดูแลอยู่ ส่วนประเด็นที่พูดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ต้องถามกลับว่า รายย่อยกระทบหรือไม่ รายใหญ่กระทบหรือไม่ แล้วแตกต่างกันอย่างไร หลายครั้งที่ลงพ้ืนที่
พบประชาชน ส่วนใหญ่จะเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือดื่มส่าเหล้า หรือการผลิตเบียร์จากข้าวบาร์เลย์ที่ผ่านการสกัด
น้ าตาลออกมาแล้ว จะน าไปเลี้ยงวัวหรือทิ้งเป็นขยะเปียกทั่วไป ส่วนที่กังวลว่าโรงงานจะมีขนาดใหญ่เกินไปจน
ควบคุมไม่ได้ ขอเรียนว่ามีกฎหมายโรงงานในการควบคุมอยู่แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีทั้งดีและไม่ดี อยู่ที่ว่า
เราจะท าอย่างไร ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการควบคุม และมีข้อดีที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ แต่สิ่งเดียว
ที่ทุกคนต้องการคือความยุติธรรม ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ได้แค่ให้ผู้ผลิตสุรา แต่มันคือความยุติธรรม 
ทีป่ระชาชนทุกคนในประเทศควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน  
   จากนั้นสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะสนับสนุน 
ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกฯ เสนอ ดังนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์กับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างเสรี ท าสุราพ้ืนบ้านให้เป็นสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ นอกจากนี้  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะท าให้สุราพ้ืนบ้านได้รับผลประโยชน์ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เกิดการกระจาย
เศรษฐกิจไปให้ประชาชน เพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ไม่ให้มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ 
เปิดโอกาสให้สุราพ้ืนบ้านได้รับการสนับสนุนอย่างถูกกฎหมาย ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน รัฐบาลต้องส่งเสริมกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ให้กับชาวบ้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยการส่งเสริม
ให้มีการเปิดเสรีสุรา ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีประโยชน์กับประชาชนอย่างมหาศาล เนื่องจาก 
มีการแข่งขันอย่างเสรี ประชาชนเข้าถึงคุณภาพสินค้าที่ดี ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นมาแปรรูปเป็นสุรา  
การสร้างโอกาสให้กับประชาชนได้มีอาชีพที่เป็นวิสาหกิจของชุมชน เกิดการรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตสุราหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจ าท้องถิ่นเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ไม่มีใครบังคับให้ทุกคนดื่ม แต่ทุกคน 
มีสิทธิในการเลือกบริโภคด้วยตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ไม่เกิดการผูกขาดจากกลุ่มทุน ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่
สามารถผลิตสุราได้อย่างหลากหลาย เป็นการสร้างอาชีพอีกทางหนึ่ง สร้างจุดขายให้กับสุราพ้ืนบ้าน  
เปิดโอกาสให้คนกลุ่มเล็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ สร้างความเข้มแข็ง
ทางการผลิตสุรา โดยไม่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สิ่งที่ควรให้ความส าคัญก็คือให้ผู้บริโภค 
ได้รับประทานอย่างปลอดภัย ราคาไม่แพง มากกว่าการไปจ ากัดสิทธิในการผลิต วันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้ทุกอย่างผ่อนคลาย ลดขั้นตอนความยุ่งยาก และเปิดโอกาส 
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ให้มีการแข่งขันทางธุรกิจที่เพ่ิมขึ้น ไม่ใช่จะใช้แต่กฎกระทรวงซึ่งเป็นการล็อกไม่ให้สามารถท ากิจการใดได้  
การปล่อยให้มีการแข่งขันอย่างเสรีจะท าให้มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดีขึ้น รวมทั้งมีราคา
ที่ถูกลง 
 

   นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรมสรรพสามิต ตอบชี้แจงว่า 
ทุกวันนี้สามารถผลิตสุราพ้ืนบ้านได้อย่างเสรีเพียงแค่ยังไม่ได้ส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตมากขึ้น ส าหรับเหตุผล
ที่ไม่ควรรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากการผลิตสุราเฉพาะเพ่ือการค้าเท่านั้นที่ต้องขอ
ใบอนุญาต ไม่ได้มีการก าหนดกรอบไว้ว่าการผลิตเพ่ือการค้าหรือมิใช่เพ่ือการค้าจะส่งผลต่อการผลิตสุรา 
ดีกรีอ่ืน จึงท าให้ไม่มีการควบคุมในเรื่องของคุณภาพ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างกฎกระทรวง 
สาระส าคัญที่มีการปรับปรุงคือทุนจดทะเบียน โดยจะมีการยกเลิกเพราะเป็นการควบคุมที่เกินความจ าเป็น 
และจะมีการทบทวนก าลังการผลิตให้มีความเหมาะสมกับการควบคุม กลุ่มของสุราชุมชน  สุราพ้ืนบ้าน 
ที่ใช้วัตถุดิบผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน ทุกวันนี้ถูกจ ากัดให้เป็นโรงงานขนาดไม่เกิน 5 แรงม้านั้น หากเป็น
โรงงานที่มีความพร้อมในการผลิตและการจ าหน่ายที่มีคุณภาพเพียงพอ จะมีการส่งเสริมให้สามารถขยายขนาด
โรงงานให้ใหญ่ขึ้น โดยไม่ได้จ ากัดอยู่ที่ขนาดแรงงาน 5 แรงม้าและคนงานไม่เกินเจ็ดคน ทั้งนี้ ได้ก าหนดระยะเวลา 
ในการแก้ไขร่างกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเสนอร่างกฎกระทรวงให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือด าเนินการให้กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้โดยเร็ว 
 

   นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า รัฐบาล
ต้องการเห็นความเจริญเติบโตของภาคเกษตรไทย โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากที่จะมีการผลิตหรือแปรรูป
สินค้าการเกษตร เพ่ือให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและเกิดเป็นเศรษฐกิจที่สามารถเอ้ือประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ 
โดยรัฐบาลได้พยายามสนับสนุนในประเด็นนี้อย่างเต็มที่ ต่อข้อห่วงใยและข้อกังวลที่หน่วยงานต่าง ๆ และสังคม 
ได้เสนอผ่านคณะรัฐมนตรี ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นนั้น 
อาจส่งผลกระทบต่อสังคม จึงขอแก้ไขกฎกระทรวงแทนเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชนในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน และสินค้าการเกษตรของชุมชน  
 

   ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ด้วยคะแนน 178 เสียง และเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน 25 คน เพ่ือพิจารณาศึกษา ก าหนด
ระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน  
   จากนั้น ประธานฯ ไดส้ั่งปิดการประชุมเวลา 20.33 นาฬิกา 
   
 
ปิดประชุมเวลา 20.33 นาฬิกา 
 
     ************************  
 
 

จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 


