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มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย   
พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 
  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตน้ีิ 

 “พืชยาเสพติด” หมายความว่า พืชซึ่งมีสารออกฤทธ์ิสําคัญที่สามารถนํามาพัฒนาเป็นยารักษา
โรคได้ โดยพืชเหล่าน้ีถูกกําหนดไว้ในอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด ค.ศ. ๑๙๖๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 
๑๙๗๒ ขององค์การสหประชาชาติ 

“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนี้ 
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย  หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ

สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทยมอบหมาย   
 



 
๒ 

 
“หนังสือสําคัญ” หมายความว่า หนังสือสําคัญแสดงการอนุญาตปลูก ผลิตหรือจําหน่ายหรือ

ส่งออกพืชยาเสพติด และให้หมายความรวมถึงใบแทนหนังสือสําคัญ โดยให้ถือเสมือนเป็นใบอนุญาตตามที่
กฎหมายกําหนด 

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย 
 “สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการวิจัย พัฒนาและการเผยแพร่องค์ความรู้ 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย 
 “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย 
 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย 

 
  มาตรา ๔ ให้เลขาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและสามารถออกระเบียบ ประกาศ 
เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าท่ีของสถาบัน 

_______________ 
 

 มาตรา ๕ ให้จัดตั้งสถาบันข้ึน เรียกว่า “สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย”และให้สถาบันน้ี
เป็นนิติบุคคล อยู่ในกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
ทั้งน้ี เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของสถาบันต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
หมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายวา่ด้วยเงินทดแทน 

 สถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการจัดระเบียบปฏิบัติ
ราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 
 
  มาตรา ๖ สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 



 
๓ 

 
  (๑) ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาพืชยาเสพติดอย่างเป็นระบบ 
  (๒) ออกใบอนุญาตให้ประชาชนหรือนิติบุคคลในการปลูก ผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก ภายใต้
การควบคุมและกํากับดูแล 
  (๓) รับซื้อพืชยาเสพติดและผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
  (๔) เผยแพร่และสนับสนุนการพัฒนาสายพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติน้ี 
  (๕) จัดอบรมและสนับสนุนการศึกษาด้านความรู้เกี่ยวกับพืชยาเสพติด แก่บุคลากรจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน 
  (๖) ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัย และความรู้เก่ียวกับพืชยาเสพติด 
  (๗) ส่งเสริมให้มีความร่วมมือด้านการพัฒนาพืชยาเสพติดระหว่างองค์กรภายในประเทศและ
องค์กรระหว่างประเทศ 
  (๘) ส่งเสริมงานด้านวิชาการสําหรับพืชยาเสพติดและผลิตภัณฑ์ 
  (๙) บริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาและการเผยแพร่พืชยาเสพติดและผลิตภัณฑ์ 
 
  มาตรา ๗ ให้สถาบันมีอํานาจกระทําการต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ตามความใน
มาตรา ๖ และให้มีอํานาจกระทําการดังต่อไปนี้ 
  (๑) การมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือทรัพยสิทธิ การสร้าง การซื้อ การว่าจ้าง การรับจ้าง 
การจัดหาหรือการกระทําการใด ๆ เก่ียวกับทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร รวมถึงการ
ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับการบริจาค 
  (๒) การให้ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ ประกาศนียบัตร
กิตติมศักดิ์ชั้นสูง สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร แก่ผู้ซึ่งผ่านการอบรมตามข้อบังคับของสถาบัน 
  (๓) การทําความตกลงและการทําความร่วมมือด้านการพัฒนาพืชยาเสพติดกับองค์กร หรือ
หน่วยงานภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 
  (๔) การจัดให้มีทุนเพ่ือการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาทางวิชาการ 
  (๕) การว่าจ้างหรือการมอบอํานาจให้บุคคลหรือนิติบุคคล เพ่ือดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหน่ึง
ตามที่สถาบันว่าจ้างหรือมอบอํานาจให้กระทําการ 
  (๖) การบริหารกองทุนตามกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบของสถาบัน 
 



 
๔ 

 
  (๗) การดําเนินกิจการอื่นใดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
  ข้อบังคับตามความในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๒ 
สภา สถาบัน และเลขาธิการ 

_______________ 
 

  มาตรา ๘ ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย 
  (๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาสถาบัน 
  (๒) รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานสภาสถาบัน 
  (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนการ
บริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายกแพทยสภา นายกสภาการแพทย์แผนไทย นายกสภาเภสัชกรรม 
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณแผ่นดิน ผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการในสภาสถาบันโดย
ตําแหน่ง 
  (๔) กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนผู้ผลิตยา จํานวน ๖ คน ซึ่ง
มาจากการคัดเลือกของประธานกรรมการ 
  (๕) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการของสถาบัน 
 
  มาตรา ๘ ทวิ ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๘ ว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการทดแทนในตําแหน่งที่ว่างลงน้ัน ให้สภาสถาบันประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๘ เท่าที่
เหลืออยู่ไปพลาง ๆ ก่อน  
  ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๘ (๑) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภา
สถาบันทําหน้าที่ประธานสภาสถาบัน 
 



 
๕ 
 

  มาตรา ๙ สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่ ควบคุม และดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันและให้มีอํานาจ 
หน้าท่ีเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) การกําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบัน 
  (๒) การกําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารเงินกองทุน รวมถึง การพิจารณาเพ่ือจัดสรร
ทุนสําหรับการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน 
  (๓) การอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการดําเนินงานของสถาบัน 
  (๔) การออกข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของสถาบัน 
  (๕) การควบคุมงบประมาณของสถาบัน 
  (๖) การอนุมัติเก่ียวกับการให้ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ 
ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ชั้นสูง สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตรของสถาบัน  
  (๗) การออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน เช่น การกําหนดจํานวนตําแหน่ง
งาน การกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การบรรจุการแต่งตั้ง   
การโยกย้ายตําแหน่งงาน การให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง การลงโทษ การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ของลูกจ้างหรือ
พนักงานภายในสถาบัน 
  (๘) การออกข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบ เคร่ืองแต่งกายของคณะกรรมการสภาสถาบัน รวมถึง 
บุคลากร ผู้ศึกษาอบรม เข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน 
  ข้อบังคับดังกล่าวให้ใช้บังคับเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

 มาตรา ๑๐ การดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระคราวละ ๔ ปี 
  กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ และมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทดแทน ให้ผู้น้ันดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับการแต่งตั้ง
ทดแทน 
  กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนใดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่มิให้
ดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดกัน 
  กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนใดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิน้ันปฏิบัติหน้าที่ไปพลาง ๆ ก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง 
 



 
๖ 

 
 มาตรา ๑๑ นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งตามกรณีในมาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจพ้นจากการดํารงตําแหน่งในกรณี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) มีคําสั่งศาลให้บุคคลน้ันตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) มีคําสั่งศาลให้บุคคลน้ันตกเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๕) บุคคลน้ันต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจําคุก เว้นแต่ การรับโทษตามคําพิพากษาน้ันเกิด
จากการกระทําโดยประมาท หรือการกระทําอันเป็นความผิดลหุโทษ 
 

 มาตรา ๑๒ การประชุมของสภาสถาบัน ต้องมีกรรมการเข้าประชุมมีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม 
  กรณีประธานสภาสถาบันไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ในการประชุมของสภาสถาบัน
ครั้งใด ให้รองประธานสภาสถาบันทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

 กรณีประธานสภาสถาบันและรองประธานสภาสถาบันไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ใน
การประชุมของสภาสถาบันคร้ังใด ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ให้กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน และการ   
ชี้ขาดผลการประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก หากการชี้ขาดผลการประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือชี้ขาด 

 การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ หรือการดําเนินการใด ๆ ที่มิได้บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน 
 

 มาตรา ๑๓ สภาสถาบันมีอํานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงตามที่สภาสถาบันมอบหมาย  

 กรณีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้สภาสถาบัน 
มีอํานาจในการถอดถอนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการน้ันได้ 

 การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ให้นําความในมาตรา ๑๒ มาบังคับใช้ 
 



 
๗ 

 
 มาตรา ๑๔ การจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุม หรือค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้ผู้ซึ่ง

ดํารงตําแหน่งประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการสภาสถาบัน 
และคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสภาสถาบัน 
 

 มาตรา ๑๕ สถาบันให้มีเลขาธิการ จํานวน ๑ คน ทําหน้าที่ในการบริหารงานและรับผิดชอบงาน
เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในของสถาบัน ทั้งน้ี ให้มีรองเลขาธิการ จํานวน ๑ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ทําหน้าที่ตามที่
เลขาธิการมอบหมาย 

 การกําหนดคุณสมบัติ เง่ือนไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน การจ่ายเงินเดือน หรือ
ค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งตามความในวรรคแรก ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน 
 

 มาตรา ๑๖ การดํารงตําแหน่งเลขาธิการตามมาตรา ๑๕ ให้มีวาระคราวละ ๔ ปี ทั้งน้ี อาจได้รับ
การแต่งตั้งอีกได้ แต่มิให้ดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกัน 
 

 มาตรา ๑๗ เลขาธิการมีอํานาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ออกใบอนุญาตให้ผู้บริโภค ผู้ผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก ที่อยู่ภายใต้การควบคุม กํากับ

ดูแลของสถาบัน 
  (๒) การบริหารงานและรับผิดชอบงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในของสถาบัน ให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์และนโยบายของสภาสถาบันที่กําหนดไว้ 

 (๓) การบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสภาสถาบัน 
  (๔) การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การโยกย้าย การเลื่อนขั้น การกําหนดอัตราเงินเดือน 
การลงโทษพนักงานและลูกจ้างของสภาสถาบัน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน 
  (๕) การออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและดําเนินงานภายในของสถาบัน ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติของสภาสถาบัน 
  (๖) การเป็นผู้แทนของสถาบันในการทําความตกลงร่วมมือด้านต่าง ๆ การติดต่องาน หรือการ  
ใด ๆ ท่ีอยู่ภายในวัตถุประสงค์หรือนโยบายของสถาบันกับองค์กรภายนอกหรือบุคคลภายนอก ทั้งน้ี ให้อํานาจ
เลขาธิการอาจมอบหมายโดยการทําเป็นหนังสือให้พนักงานคนใดคนหน่ึงในสถาบันเป็นผู้ทําการแทนได้ แต่ต้องไม่
ขัดกับระเบียบของสภาสถาบันที่ได้กําหนดไว้   



 
๘ 

 
  มาตรา ๑๘ สถาบันให้มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
  (๑) เลขาธิการเป็นประธานกรรมการ 
  (๒) กรรมการบริหารจํานวนอย่างน้อย ๔ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน มาจากการแต่งตั้งของสภาสถาบัน
ตามที่เลขาธิการได้เสนอชื่อ 
  มาตรา ๑๘ ทวิ คณะกรรมการบริหารสถาบันมีอํานาจ หน้าที่ในการควบคุม ดูแล เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน รวมถึง การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่สภาสถาบันให้ความเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๑๙ คณะกรรมการบริหารสถาบันให้มีวาระคราวละ ๔ ปี หากเป็นกรณีพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่มิให้ดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกัน 
  คณะกรรมการบริหารสถาบันพ้นจากตําแหน่งในกรณี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) มีคําสั่งศาลให้บุคคลน้ันตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) มีคําสั่งศาลให้บุคคลน้ันตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๕) บุคคลน้ันต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจําคุก เว้นแต่ การรับโทษตามคําพิพากษาน้ันเกิด
จากการกระทําโดยประมาท หรือการกระทําอันเป็นความผิดลหุโทษ 
 

หมวด ๓ 
กองทุน 

_______________ 
 
  มาตรา ๒๐ ใหส้ภาสถาบันจัดตั้งกองทุนจํานวน ๑ กองทุน เรียกว่า “กองทุนเพ่ือการวิจัย พัฒนา
และการเผยแพร่องค์ความรู”้ 
  กองทุนใหม้อีํานาจ หน้าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการเก่ียวกับรายได้ เงิน การรับจ่ายเงิน ภายใต้
การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบัน 

โดยกองทุนมีอํานาจบริหารจัดการเงิน ดังต่อไปนี้ 
 



๙ 
 
  (๑) เงินทุนอุดหนุนหรืองบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล 
  (๒) เงินทุนอุดหนุนจากองค์กรทั้งภายในประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
  (๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค 
  (๔) ดอกผลหรือรายได้อื่นจากเงินใน (๑) (๒) และ (๓) 
 
  มาตรา ๒๑ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ เงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีกองทุนได้รับการบริจาคหรือได้มา
จากการซื้อขายด้วยเงินของสถาบัน หรือได้มาจากการแลกเปล่ียนทรัพย์สินของสถาบัน ให้อสังหาริมทรัพย์ เงิน 
หรือทรัพย์สินน้ันตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

 ทั้งน้ี อสังหาริมทรัพย์ เงิน หรือ ทรัพย์สินท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน ไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง 
การบังคับคดีตามกฎหมาย และมิให้บุคคลใดยกเร่ืองอายุความอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เงิน หรือ ทรัพย์สินที่
เป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบันข้ึนเป็นข้อต่อสู้กับสถาบัน 
 
  มาตรา ๒๒ การนําส่งเงินตามความในมาตรา ๒๐ ให้นําส่งเข้ากองทุนโดยตรง และเงินดังกล่าวไม่
ตกอยู่ภายในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 

หมวด ๔ 
การบัญชแีละการตรวจสอบ 

_______________ 
 
  มาตรา ๒๓ ให้สถาบันวางแผนการบริหารจัดการเงินและการถือไว้ตามระบบการบัญชีที่เหมาะสม 
โดยแบ่งแยกประเภทงานหรือส่วนงานที่สําคัญ และให้มีสมุดบัญชีรายรับ รายจ่ายที่แสดงถึงทรัพย์สิน หน้ีสินอัน
ประกอบด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายรับ รายจ่ายในแต่ละรายการ 
  ทั้งน้ี  ให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาบัน อย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง   
 
  มาตรา ๒๔ ให้สถาบันจัดทํางบดุล บัญชีการรับจ่าย และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ส่งไปยังสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือทําการตรวจสอบบัญชีภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับงบดุล บัญชีการรับจ่าย 
และเอกสารที่เก่ียวข้องครบถ้วนจากสถาบัน 



 
๑๐ 

 
  มาตรา ๒๕ ให้สถาบันจัดทํารายงานประจําปีทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบดุล บัญชีการรับจ่าย 
เอกสารที่เก่ียวข้องที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทําคํารับรองถึงความถูกต้องของเอกสาร รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี 
และผลการดําเนินงานของสถาบันในปีที่ผ่านมา นําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือเสนอกรรมการสภาสถาบันตามลําดับ 
 

หมวด ๕ 
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

_______________ 
 
  มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของสถาบัน 
  ทั้งน้ี ให้นํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
   
  มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน มีอํานาจ หน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบัน โดยพิจารณาจากเอกสารและผลการ
ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบันอย่างเป็นกลาง 
  (๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของเลขาธิการ โดยพิจารณาจากเอกสาร
และผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบันอย่างเป็นกลาง 
  (๓) การประเมินผลงานตามแผนการปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันทุกปี และจัดทํารายงานการ
ประเมินผลงาน เพ่ือเสนอต่อประธานสภาสถาบัน 
  

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

_______________ 
 



 
๑๑ 

 
 มาตรา ๒๘ ผู้ใดใช้เครื่องแบบ เคร่ืองแต่งกาย เข็มวิทยฐานะ ตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ์  

ของสถาบัน หรือสิ่งอื่นใดท่ีมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับสิ่งท่ีกล่าวมาข้างต้นโดยไม่มีสิทธิ  
การใช้หรือแสดงออกด้วยประการใด ๆ ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร 

ชั้นสูง ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ สัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตร 
  การแสดงออกด้วยประการใด ๆ ว่า ตนเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงในสถาบัน โดยไม่มี
สิทธิ 
  การกระทําตามความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม หากกระทําการเพ่ือให้บุคคลอื่นเชื่อ
ว่า ตนมีสิทธิกระทําได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรบั 
 
  มาตรา ๒๘ ทวิ ผู้ใดทําปลอม หรือทําให้เหมือนหรือคล้ายคลึงซึ่งเคร่ืองแบบ เครื่องแต่งกาย เข็ม
วิทยฐานะ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือ
ปรับไมเ่กินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ผู้ใดใช้สิ่งอันเกิดจากการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทํา
ความผิด 
 
 
.............................. 
.............................................. 
 
 
หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ ปัจจุบันมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาและส่งเสริม
ให้ปลูกพืชยาเสพติดซึ่งมีสารออกฤทธิ์สําคัญที่สามารถนํามาพัฒนาเป็นยารักษาโรคได้ ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจและ
นํามาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น สมควรกําหนดหน่วยงานของรัฐข้ึนเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตเรื่องการปลูก ผลิต จําหน่ายหรือส่งออก เพ่ือให้มีการควบคุมและ
กํากับดูแลให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด ค.ศ. ๑๙๖๑ และ ค.ศ. ๑๙๗๒ ขององค์การ
สหประชาชาติที่ไทยเป็นรัฐภาคี 
 



 
บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญ 

ของร่างพระราชบัญญัตสิถาบันพืชยาเสพตดิแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. .... 

____________ 
 
  ...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
  ๑. เหตผุลและความจําเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญตั ิ
  ...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  ๒. สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัต ิ
  ...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  ๓. ........................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  
 

____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


