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1.การเล่ือนบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (PDPA)
อา้งถึงพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานและกิจการท่ีผูค้วบคุมขอ้มูล
ส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใหย้กเวน้การบงัคับ
ใชบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลบางสว่น ไดแ้ก่ 
• หมวด 2 การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
• หมวด 3 สิทธิของเจา้ของขอ้มลู 
• หมวด 5 การรอ้งเรียน 
• หมวด 6 ความรบัผิดทางแพง่ 
• หมวด 7 บทก าหนดโทษ และ
• มาตรา 95 วิธีการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเก็บรวบรวมก่อนท่ี

พ.ร.บ.ฯ จะมีผลบงัคบัใช ้
รวมถึงได้ก าหนดยกเว้นให้แก่กิจการอีก 22 ประเภทไปจนถึงวันนี ้
31 พฤษภาคม 2564 (เล่ือนรอบสอง) ตามท่ีทกุทา่นทราบดีแลว้นัน้

เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท่ียงัคงมีความรุนแรงอยู่ในปัจจุบนั อันส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ รวมถึงภาคธุรกิจเป็นวงกวา้ง ประกอบกบัรายละเอียดท่ีมากและซบัซอ้นของขอ้มลูซึ่งสรา้งความทา้ทายใหแ้ก่
บรษิัทหรือองคก์รตา่ง ๆ ซึ่งจ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชอ้งคค์วามรู ้ระยะเวลา และเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนรว่มในการเตรียมความ
พร้อมด้วยเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึน้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามร่างขอ้เสนอของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(DES) อีกครัง้หนึ่ง โดย “ขยาย” ออกไปอีก 1 ปี และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
(หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ในปี 2563 และมีการเล่ือนบังคับใช้ “รอบแรก”)



2.กัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทย

ในช่วงระยะเวลา 2- 3 ปีท่ีผ่านมา หลายประเทศไดมี้กระแสเก่ียวกบัการแกไ้ขกฎหมายปลดล็อก 
“กัญชา” จากท่ีเป็นยาเสพติดให้โทษ โดยวัตถุประสงคห์ลักในการปรับเปล่ียนในครั้งนีเ้พ่ือน า มาใช้งานใน
อตุสาหกรรมตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นอตุสาหกรรมยา อาหาร หรือเครื่องส าอาง รวมถึงเพ่ือเป็นการปลดล็อกใหส้ามารถ
น า “กัญชาและสารสกัดจากกัญชา” ไปใชใ้นงาน ดา้นสนัทนาการและทางการแพทย์ไดอ้ย่างเสรี เช่นในประเทศ
แคนาดา ประเทศจอรเ์จีย หรือการปลดล็อกกฎหมายใหส้ามารถใชก้ญัชาไดใ้นทางการแพทย ์และในทางสนัทนา
การอยา่งมีเง่ือนไข เชน่ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้    

เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ในโลก ประเทศไทยก็มีแนวความคิดเก่ียวกับการแกไ้ขกฎหมายเพ่ือปลดล็อกกัญชา
จากการเป็นยาเสพติดใหโ้ทษเพ่ือน ามาใชใ้นอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่นกนั โดยในอดีต “กญัชา” ถือเป็นยาเสพติดให้
โทษประเภทท่ี 5 ตามพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโ้ทษ พ .ศ.2522 (“พ.ร.บ.ฯ”) ซึ่งก าหนดหา้มมิใหมี้การผลิต 
จ าหน่าย น าเขา้ ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครอง เวน้แต่ไดร้บัความอนุญาตจากรฐัมนตรีโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิใหโ้ทษเทา่นัน้ 

อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2562 ประเทศไทยไดมี้การออกพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่
7) พ.ศ. 2562 เพ่ือแก้ไข พ.ร.บ.ฯ โดยอนุญาตใหส้ามารถผลิต น าเขา้และส่งออกกัญชาเพ่ือวัตถุประสงคท์าง
ราชการ ทางการแพทย ์เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจยั โดยผูท่ี้ไดร้บัอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิใหโ้ทษ พรอ้มกนันีไ้ดมี้การออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เก่ียวกบัการก าหนด
ต ารบัยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพ่ือรกัษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ และการก าหนด
เง่ือนไขผูป้ระกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยและหมอพืน้บา้นตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย ท่ีจะ
สามารถปรุง หรือสั่งจ่ายต ารบัยาท่ีมีกญัชาปรุงผสมอยู่ได ้เพ่ือใหส้ามารถใชก้ญัชาในกลุ่มแพทยท์างเลือกไดโ้ดย
ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
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2.กัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทย (ต่อ)

ในปี 2563 ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ เม่ือมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง ระบุช่ือยาเสพติด
ใหโ้ทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ในวนัท่ี 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งแมจ้ะยงัคงก าหนดใหก้ัญชาเป็นยาเสพติดให้
โทษประเภท 5 ตามพ.ร.บฯ แต่ก็ใหย้กเวน้บางสว่นของกญัชาท่ีไดผ้ลิต (ปลกูหรือสกดั) โดยผูไ้ดร้บัอนญุาตตาม
มาตรา 26/5 แห่งพ.ร.บ.ฯ ไม่ใหถื้อว่าเป็นยาเสพติดใหโ้ทษ ตาม พ.ร.บ.ฯ โดยส่วนของกัญชาท่ีจดัเป็นสารเสพ
ตดิใหโ้ทษและไมใ่ชย่าเสพตดิใหโ้ทษ สามารถแบง่ออกไดด้งันี ้

แมส้่วนของกญัชาท่ีไม่จดัใหเ้ป็นยาเสพติดใหโ้ทษจะไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งขออนญุาตในการจ าหน่าย แต่การ
น าส่วนของกัญชาไปใชใ้นผลิตภัณฑเ์พ่ือสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร หรือเครื่องส าอาง ยงัคงอยู่ภายใตก้าร
ก ากับดูแลขององคก์ารอาหารและยา ซึ่งก าหนดควบคุมปริมาณ วิธีการใชร้วมถึงการก าหนดฉลากส าหรับ
ผลิตภัณฑท่ี์มีส่วนประกอบของกัญชา รวมถึง CBD จากกัญชาดว้ย โดยไดมี้การบังคับใช้แล้วในส่วนของ
ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใชส้่วนของกญัชาและการใชส้ารสกัดท่ีมี 
CBD จากกัญชาในเครื่องส าอาง CBD ซึ่งได้ประกาศใช้เ ม่ือเดือนพฤษภาคม 2564 รวมถึงประกาศ
คณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่องฉลากของเครื่องส าอางท่ีมีส่วนประกอบของ กัญชา และ CBD ซึ่งได้
ประกาศใชเ้ม่ือเดือนเมษายน 2564 ทัง้นี ้ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑอ์าหารปัจจบุันยงัคงอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาเพ่ือออกเป็นกฎหมายบงัคบัใชต้อ่ไป 

ส าหรบัผูล้งทนุท่ีสนใจในการผลิต จ าหน่ายและวิจยักญัชาและผลิตภณัฑจ์ากกญัชา แมร้ฐัจะยงัมิไดมี้นโยบาย
ใหก้ารสนบัสนนุทัง้ทางภาษีและท่ีไม่ใช่ภาษีใหก้บักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักญัชาโดยตรง แตห่ากผูล้งทนุมีความ
ประสงคท่ี์จะผลิต และศึกษาวิจยักัญชาในทางการแพทย ์ผูล้งทุนอาจย่ืนขอส่งเสริมการลงทุนจากส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ในบางกิจกรรมเพ่ือรบัสิทธิประโยชนท์ัง้ในทางภาษีและท่ีไม่ใช่ภาษีได้
หากการด าเนินกิจการเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด เชน่ กิจการประเภท 1.24 โรงงานผลิตพืช (A3) หรือ ประเภท 
7.12 ซึ่งเป็นกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (A1) ซึ่งไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิตบิคุคล 5-8 ปีภาษี เป็นตน้ 
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ส่วนของกัญชาที่
เป็นยาเสพตดิ

ส่วนของกัญชาทีไ่ม่จัดเป็นยาเสพตดิ

• เมล็ด
• ชอ่ดอก

• เปลือก ล าตน้ เสน้ใย ก่ิงกา้น และราก
• ใบซึ่งไมมี่ยอดหรือชอ่ดอกตดิมาดว้ย
• สารสกัดท่ีมีสารแคนนาบิไดออล (CBD) เป็นส่วนประกอบและตอ้งมี

สารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล (THC) ไมเ่กินรอ้ยละ 0.2 โดยน า้หนกั
• กากหรือเศษท่ีเหลือจากการสกดักญัชาและตอ้งมีสารสกดัเตตราไฮโดร

แคนนาบนิอล (THC) ไมเ่กินรอ้ยละ 0.2 โดยน า้หนกั



3.การหักรายจ่ายได้ 2 เท่าส าหรับการลงทุนในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

อา้งถึงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัท่ี 718) พ.ศ. 2564 
วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 เรื่องการหกัรายจ่ายส าหรบัระบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสท่ี์เก่ียวข้องกบัภาษีอากรได ้2 
เทา่ ซึ่งมีผูท่ี้สามารถใชส้ิทธิไดน้ัน้ตอ้งเป็น
1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนในระบบการจัดท าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

ระบบการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดซื ้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บใบรั บรอง
อิเล็กทรอนิกส ์เครื่องคอมพิวเตอร ์หรืออปุกรณอ่ื์นใดท่ีใชร้ว่มกบัเครื่องคอมพิวเตอร ์โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือใชใ้นการจดัท า ส่งมอบ รบั หรือเก็บรกัษาใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกสห์รือใบรบัอิเล็กทรอนิกสข์อง
นิตบิคุคลนัน้(e-tax invoice and e-receipt) แตไ่มใ่ชก่ารซอ่มแซมใหค้งสภาพเดมิ หรือ

2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีหน้าท่ีน าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีเงินได้ หรือ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ให้บริการน าส่งเงินภาษี เพ่ือการลงทุนในระบบการน าส่งภาษี หรือการจัดซือ้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์อุปกรณเ์ก็บใบรบัรองอิเล็กทรอนิกสเ์ครื่องคอมพิวเตอร ์หรืออุปกรณอ่ื์นใดท่ีใช้
ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร ์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใชใ้นการน าส่งภาษีของนิติบุคคลนัน้ แต่ไม่ใช่การ
ซอ่มแซมใหค้งสภาพเดมิ หรือ

3. บรษิัทหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลท่ีไดจ้า่ยคา่บรกิารใหแ้ก่นิตบิคุคลตาม 1. หรือ 2.

และตอ้งเขา้เง่ือนไข ดงันี ้
• รายจ่ายนั้นต้องเป็นรายจ่ายท่ีไดจ้่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31

ธันวาคม พ.ศ. 2565
• ส าหรบันิติบคุคลตาม 1. และ 2. ทรัพย์สินทีล่งทนุต้อง
✓ อยูใ่นประเทศไทย 
✓ ไมเ่คยผา่นการใชง้านมาก่อน 
✓ ตอ้งไดม้าและอยูใ่นสภาพพรอ้มใชก้ารไดต้ามวตัถปุระสงคภ์ายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565
✓ น ามาใชง้านเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 รอบระยะเวลาบญัชีติดตอ่กนันบัแตร่อบระยะเวลาบัญชีแรกท่ี

ไดม้าและพรอ้มใชง้าน
✓ ไม่เป็นทรัพย์สินท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในประมวล

รษัฎากรฉบบัอ่ืน และไมไ่ดน้  าไปใชใ้นกิจการ BOI
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นอกจากนีเ้มื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ...(มาตรการภาษีเพือ่ส่งเสริมผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ปรบัเปลี่ยนธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทลั) เพือ่ช่วยเหลือผูป้ระกอบธุรกิจในการหกั
รายจ่าย 2 เท่าส าหรบัรายจ่ายที่ไดจ่้ายเป็นค่าซือ้ หรือจา้งท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ (Software)
หรือคา่ใชบ้ริการโปรแกรมคอมพวิเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ (Software) ซ่ึงตอ้งติดตามกฎหมายทีจ่ะออกมารองรบัและ
เงือ่นไขอืน่ ๆ ตอ่ไป


