ประเด็นข้อคำถำมที่ถำมบ่อยเกี่ยวกับกำรแจ้งครอบครองกัญชำโดยไม่ต้องรับโทษ

ข้อสรุปเรื่อง ใบรับรองแพทย์
โดยหลักการตามประกาศกระทรวง "ให้แสดงเอกสำรหรือหลักฐำน ที่แสดงอำกำรเจ็บป่วยจำกผู้ประกอบ
วิชำชีพ ประเภทต่ำงๆ" ทั้งนี้ในการดาเนินการ มีรายละเอียด คือ กรณีผู้ป่วย “เป็นกำรรับแจ้ง” ไม่ใช่
“กำรอนุญำต” ใบรับรองแพทย์ ที่ผู้ป่วยนำมำแสดง “ไม่ได้จำกัดโรค” เพรำะผู้ป่วยมีควำมเชื่อว่ำโรค
ที่ตนเป็นอยู่สำมำรถใช้กัญชำรักษำอำกำรของตนเองได้ ดังนั้นจึงไม่ได้จากัดโรค ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับใหม่เปิดให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ ดังนั้นในอนาคตผู้ป่วยจะต้องเข้ามาอยู่ใน
ระบบการรักษาภายใต้กรอบกฎหมาย
กรมการแพทย์เคยจัดทา “InfoGraphic สารสกัดกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์” เจ้าหน้าที่ สสจ. ที่ประสงค์จะ
ทราบการนาสารสกัดกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ อาจศึกษาจากข้อมูลดังกล่าวได้
ตามมาตรา 22 ให้ผู้ที่ครอบครองกัญชาก่อนวันที่ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ
เมื่อมาแจ้งการครอบครอบกัญชากับเจ้าหน้าที่แล้ว ไม่ต้องได้รับโทษสาหรับการกระทานั้น และจากนั้นให้
คนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมายต่อไป

2

คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่มีควำมจำเป็นต้องใช้กัญชำเพื่อรักษำตัว (ตำมประกำศฉบับที่ 2 )
ผู้ป่วย หรือผู้แทน ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครอบกัญชาเพื่อรักษาตัว
ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 90 วัน (ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562)
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันมำแจ้งกำรครอบครอง
1. กัญชา ที่ใช้รักษาตัวเพื่อมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงอาการเจ็บป่วยจากผู้ประกอบวิชาชีพ (ใบรับรองแพทย์)

ข้อสำคัญ ผู้ป่วยต้องแจ้งปริมำณครอบครองกำรใช้กับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
กรณี 1 ปริมาณจาเป็นต้องใช้ใน ระยะเวลา 90 วัน
กรณี 2 ปริมาณ เกินจาเป็น 90 วัน (แต่จะขอส่งมอบปริมาณที่เกินให้เจ้าหน้าที่)
กรณี 3 อืน่ ๆ เช่น ขอครอบครองกัญชาเกินปริมาณจาเป็นที่ต้องใช้ภายใน 90 วัน ต่อไปจนกว่า
จะได้รับการรักษาและได้รับยาตารับกัญชาจากผู้ประกอบวิชาชีพและหน่วยงานรัฐ ตามที่กฎหมายกาหนด
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ข้อสรุปเรื่อง ลงนำมเป็นผู้รับแจ้ง ในบันทึก /หนังสือ แสดงกำรมีไว้ในครอบครอง ยส.5 เฉพำะกัญชำ
กองควบคุมวัตถุเสพติด ได้สอบถามไปยังหัวหน้ากลุ่มกฎหมายอาหารและยา ของ อย. เกี่ยวกับการลงนามเป็นผูร้ ับแจ้ง
ได้ข้อสรุปดาเนินการดังต่อไปนี้
กรณีส่วนกลำง : สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
กองควบคุมวัตถุเสพติด มีหน้าที่รับผิดชอบด้านยาเสพติดให้โทษโดยตรง จึงไม่ได้มกี ำรมอบหมำย จาก
หัวหน้าส่วนราชการ (เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา) ในการรับแจ้งหรือออกหนังสือรับแจ้ง
ส่วนภูมภิ ำค : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พิจารณาออกคำสั่งมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ในกำรรับแจ้ง ตำมที่เห็นสมควร เนื่องจากแต่ละจังหวัดอาจมีการแบ่งงานแตกต่างกันไป ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติช่วงสั้นๆ ถึงวันที่
19 พค. 2562 แต่ต้องอานวยความสะดวกกับประชาชนผูม้ าแจ้งอย่างเต็มที่ หากมีผมู้ าแจ้งจานวนมากอาจต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่
ให้ทันกับเวลา 90 วัน ตามแต่สถานการณ์ของแต่ละจังหวัด
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Question
ถ้ำผู้เดินทำงเข้ำประเทศ นำกัญชำติดตัวมำ จะได้รับ
กำรนิรโทษ หรือไม่ ถ้ำสำมำรถทำได้ ต้องดำเนินกำร
อย่ำงไร

Answer

ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ นากัญชาติดตัว ไม่เข้าข่ายนิรโทษ
นิรโทษ ใช้กับกำรมี “ครอบครอง” ในประเทศ
ผู้ป่วยต่างชาติ ที่นากัญชาติดตัวมา ต้องขออนุญาตเหมือน
ยาเสพติดให้โทษในประเภท2 เช่น มอร์ฟีน,ออกซิโคโดน เป็นต้น
แต่ต้องรอกฎกระทรวงตามกฎหมายใหม่ออกก่อนถึงจะทาได้
คาดว่าเร็วสุด กฎกระทรวงนี้จะผ่านการพิจารณาจากสานักงาน
คณะกรรมการ กฤษฎีกา ประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
สรุป ณ ขณะนี้ ผู้ป่วยต่ำงประเทศที่เดินทำงเข้ำประเทศไทย
ยังไม่สำมำรถขออนุญำตนำกัญชำติดตัวเข้ำมำได้
ต้องรอกฎกระทรวงตำมกฎหมำยใหม่เสร็จก่อน
กำรดำเนินกำรรับแจ้งกำรครอบครองจำกผู้ป่วย
กรณีผู้ป่วยมำแจ้งกำรครอบครองด้วยตนเอง
เจ้ำหน้ำที่มีกำรดำเนินกำรอย่ำงไร
1.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแจ้งการครอบครองและตรวจสอบ
เลขบัตรประชาชนของผู้ป่วยว่าถูกต้องตรงตามผู้ป่วยที่มายื่น
หรือไม่ และตรวจสอบกัญชาที่แจ้งครอบครองว่ามีปริมาณและ
ลักษณะตรงตามที่แจ้งหรือไม่
2. ให้เจ้าหน้าที่ออกเลขที่รับแจ้ง ลงวันที่รับแจ้งและเซ็นชื่อใน
ใบรับแจ้ง
3. สาเนาเอกสารการรับแจ้งที่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่รับรองสาเนา
ถูกต้อง ให้ผู้ป่วยเก็บไว้ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่บันทึกการรับแจ้งการ
ครอบครองผ่าน excel template ที่ อย. กาหนด และเก็บ
เอกสารตัวจริงเข้าแฟ้ม
กรณีผู้ป่วยไม่สำมำรถมำแจ้งกำรครอบครองด้วยตนเองได้
สำมำรถให้ญำติผู้ป่วยมำดำเนินกำรแทนโดยแจ้งเลขบัตร
ประชำชนของญำติผู้ป่วย
1.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบเลขบัตรประชาชน
ของผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยว่าถูกต้องตรงตามที่มายื่นหรือไม่
เพื่อเป็นการแสดงว่าคนแจ้งนั้นมีตวั ตนจริง และตรวจสอบกัญชา
ที่แจ้งครอบครองว่ามีปริมาณและลักษณะตรงตามที่แจ้งหรือไม่ที่
ครอบครองว่าตรงตามที่แจ้งหรือไม่
2. ให้เจ้าหน้าที่ออกเลขที่รับแจ้ง ลงวันที่รับแจ้งและเซ็นชื่อในใบ
รับแจ้ง
3. สาเนาเอกสารการรับแจ้งให้ผู้ปว่ ยเก็บไว้ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่
บันทึกการรับแจ้งการครอบครองผ่าน excel template ที่ อย.
กาหนด และเก็บเอกสารตัวจริงเข้าแฟ้ม
ผู้ป่วยที่มีกัญชำในครอบครองเพื่อใช้ในกำรรักษำต้อง
1. ผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์ ได้แก่ แพทย์แผนปัจจุบัน
ดำเนินกำรเพื่อให้ครอบครองกัญชำอยู่ในขณะนี้ถูกต้อง ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์
ตำมกฎหมำยนัน้ ต้องดำเนินกำรอย่ำงไร
หมอพื้นบ้าน เป็นต้น เพื่อออกเอกสารรับรองว่ามีอาการเจ็บป่วย
และเป็นโรคตามที่แจ้งจริง
2. ให้ผู้ป่วยกรอกแบบฟอร์มตามทีก่ ฎหมายกาหนดโดย
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แจ้งปริมาณและลักษณะกัญชา
ที่ครอบครองและแนบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องของ
เอกสารด้วย หากกัญชาที่ครอบครองมีปริมาณไม่มากสามารถ
นามาแสดงต่อเจ้าหน้าทีไ่ ด้ ให้นามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย แต่
หากมีปริมาณมากไม่สามารถนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ให้
ถ่ายภาพและแจ้งสถานที่ครอบครองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
อีกครั้ง
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3. ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เพื่อรับการแจ้งการครอบครองกัญชา
ของผู้ป่วย เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยนา
เอกสารการรับแจ้งที่เป็นสาเนาทีม่ ลี ายเซ็นเจ้าหน้าทีร่ ับแจ้งกลับ
บ้าน ส่วนเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวจริงไว้ที่สานักงาน
ใบรับรองแพทย์ขอจำกสถำนพยำบำลใดได้บ้ำง และ
ขอใบรับรองแพทย์ได้จากสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
ใบรับรองแพทย์มีอำยุหรือไม่
กรณีที่นาใบรับรองแพทย์มาแนบกับใบแจ้ง เพื่อนิรโทษกรรม
ไม่กาหนดอายุของใบรับรองแพทย์ จะย้อนไปปี61ก็ได้ เพราะ
ส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง
กรณีผู้ป่วยนอนติดเตียงหรือไม่สำมำรถมำดำเนินกำร
ให้ญาติผปู้ ่วยมาดาเนินการแทนได้โดยแจ้งเลขบัตรประชาชนของ
แจ้งกำรครอบครองเองไม่ได้ต้องทำอย่ำงไร
ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เป็นการ
แสดงว่า ผู้ป่วย และคนแจ้งนั้นมีตวั ตนจริง
หำกผู้ป่วยต้องกำรครอบครองกัญชำเกิน 90 วัน
กรณีที่ครอบครองกัญชำเกิน 90 วันและไม่จำเป็นต้องใช้
ต้องทำอย่ำงไร
ให้นากัญชาส่วนที่เกิน 90 วัน มาส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ เช่น มี
ปริมาณกัญชาที่ครอบครองอยู่ 10 ขวด แต่ปริมาณที่ใช้ 90 วันคือ
9 ขวด อีก 1 ขวด ไม่จาเป็นต้องใช้แล้ว กรอกแบบฟอร์มแจ้งการ
ส่งมอบและรับมอบ เพื่อให้ส่งมอบกัญชา 10 ขวดที่เกินมาให้
เจ้าหน้าที่เก็บรักษาต่อไป
กรณีที่ครอบครองกัญชำเกิน 90 วันแต่จำเป็นต้องใช้ในกำร
รักษำอย่ำงต่อเนื่อง
ให้แจ้งในบันทึกแจ้งการครอบครองโดยแจ้งปริมาณในช่อง อื่นๆ
แล้วให้ครอบครองต่อไปจนกว่าจะได้รับการรักษาจากแพทย์ที่ผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรที่กาหนดและได้รับการขึ้นทะเบียนตามที่
กฎกระทรวงระบุ
หำกผู้ป่วยใช้กัญชำในกำรรักษำอยู่ในปัจจุบนั ต้องส่ง ผู้ป่วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคใด และสามารถ
มอบกัญชำให้กับเจ้ำหน้ำที่หรือไม่
ใช้กัญชาในการรักษาต่อไปได้ จนกว่าระบบการดาเนินการใหม่จะ
เรียบร้อย
หำกเป็นกำรครอบครองต้นกัญชำต้องแจ้งกำร
ให้แจ้งในบันทึกแจ้งการครอบครองโดยแจ้งปริมาณในช่อง อื่นๆ
ครอบครองหรือไม่ อย่ำงไร
และแจ้งปริมาณต้นกัญชาที่ปลูกว่าปลูกทั้งหมดกี่ต้น และถ่ายภาพ
ต้นกัญชาพร้อมแจ้งสถานที่ปลูกให้เจ้าหน้าที่ทราบ
เพื่อดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
คนที่มีกัญชำไว้ในครอบครองและไม่มีคุณสมบัติตำมที่ คนที่มีกัญชาไว้ในครอบครองและไม่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กฎหมำยกำหนดให้สำมำรถครอบครองได้ต้อง
กาหนดให้สามารถครอบครองได้ ต้องแจ้งการครอบครอง
ดำเนินกำรอย่ำงไร
ส่งมอบกัญชานั้นต่อเจ้าหน้าที่ โดยนากัญชาที่ครอบครองมา
แสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากไม่สามารถนามาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ได้ให้ถ่ายภาพสถานที่ครอบต้องหรือถ่ายภาพต้นกัญชาที่
ปลูกไว้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ภายหลัง
กัญชำที่มีกำรส่งมอบให้เจ้ำหน้ำที่แล้ว ถือเป็นของ
1. กัญชาที่ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่แล้ว ไม่จัดเป็นของกลาง
กลำงหรือไม่ และต้องจัดเก็บไว้ที่สำนักงำนสำธำรณสุข ยาเสพติดที่ตารวจจับยึดตามระเบียบสานักนายกฯ ซึ่งต้องส่ง
จังหวัด ( สสจ. ) หรือที่ใด และสำมำรถนำมำใช้
ไปตรวจพิสูจน์
ประโยชน์ได้หรือไม่
2. สถานที่เก็บรักษา สสจ. ต้องเป็นผู้กาหนดพื้นที่ ซึ่งต้องมีความ
มั่นคง แข็งแรง และมีระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งจังหวัด
อาจจัดหาสถานที่มีความเหมาะสมอีกครั้ง จนกว่าจะมีการนาไป
ทาลาย
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บุคคลตำมมำตรำ 26/5 ที่มำแจ้งกำรครอบครอง
กัญชำแล้วนัน้ ในอนำคตจะได้รับกำรอนุญำตให้
ดำเนินกำรต่อหรือไม่ และในระหว่ำงที่รอกฎกระทรวง
มีผลบังคับใช้ ผู้แจ้งจะสำมำรถดำเนินกำรอะไรได้บ้ำง

ถ้าผู้แจ้งการครอบครองกัญชามีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด ต้องมา
แจ้งการครอบครองกัญชาตามพื้นที่ที่ครองครอง นั่นคือ
กรุงเทพฯ แจ้งที่ อย.
ภูมิภาค แจ้งที่ สสจ.
โดยแจ้งตามแบบที่กฎหมายกาหนด จากนั้น ผู้รับแจ้งต้องออก
หนังสือการมีไว้ในครอบครองและสามารถครอบครองกัญชาต่อไป
ได้ การครอบครองนั้น หมายถึง ครอบครองกัญชาไว้เฉย ๆ
ยังไม่สามารถดาเนินการใด ๆ ได้จนกว่าจะมีการอนุญาตหรือไม่
อนุญาต การแจ้งครอบครองกัญชาของบุคคลตามมาตรา 26/5
นั้น เป็นการแจ้งเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อการ
ศึกษาวิจัย เท่านั้น
ทันทีที่กฎกระทรวงใหม่มผี ลบังคับใช้ ผู้ที่เคยแจ้งครอบครองกัญชา
ต้องมาขออนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ เช่นกรณีขอ
อนุญาตผลิต ต้องยื่นคาขอและผ่านคณะกรรมการควบคุมยาเสพ
ติดให้โทษ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อเลขาอย. ต่อไป
หำกเจ้ำหน้ำที่ไปตรวจพบว่ำมีกำรปลูกกัญชำ จะเข้ำ นิรโทษกรรม คือ คนที่ครอบครองจะมาแจ้งกับหน่วยงานรัฐ
ลักษณะกลุ่มที่ 3 หรือไม่ และเจ้ำหน้ำที่ต้อง
ส่วนกรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจพบเอง ไม่เข้าองค์ประกอบมาตรา ๒๒
ดำเนินกำรอย่ำงไร
(เรื่องนิรโทษกรรม) ถือเป็นการกระทาผิดกฎหมาย ต้อง
ดาเนินการทาลายกัญชาและให้ดาเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป
กรณีหมอพื้นบ้ำนสำมำรถมำแจ้งกำรครอบครองตำม
ปัจจุบันยังไม่มีหมอพื้นบ้านตามพรบ.วิชาชีพ จึงยังไม่สามารถแจ้ง
ฉบับที่ ๑ (บุคคลตำมมำตรำ 26/5) ได้หรือไม่ เพรำะ ขอครองครองเพือ่ มาขออนุญาตต่อไปได้ในขณะนี้ เพราะอยู่
ยังไม่มีกฎหมำยรองรับเรื่องหมอพื้นบ้ำน กลุ่มหมอ
ระหว่างการยกร่างระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหมอ
พื้นบ้ำนเคยรับรองสถำนภำพผู้ป่วย (กลุ่ม ๒)ไว้แล้ว จะ พื้นบ้านไม่ได้ให้บริการรักษาด้วยกัญชาในพื้นที่อยู่แล้ว ทั้งนี้การ
ทำอย่ำงไร
ดาเนินการของแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านต้องทาภายใต้เงื่อนไข
ที่กาหนดในประกาศกระทรวงฯ
กำรแจ้งครอบครองกัญชำเพื่อ
นิรโทษกรรมนั้น แจ้งเพื่ออะไร และผลิตภัณฑ์กัญชำ
ที่ส่งมอบต้องส่งวิเครำะห์หรือไม่อย่ำงไร

หำกต้องกำรสอบถำมข้อมูลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ
กัญชำทั้งหมดสำมำรถสอบถำมได้ที่ใดบ้ำง

ผู้แจ้งครอบครองกัญชานั้นมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งมอบไม่ต้องดาเนินการตรวจวิเคราะห์
เนื่องจากคนแจ้งการครอบครองรับรองผลิตภัณฑ์นั้นแล้วว่าเป็น
กัญชา ยกเว้นกรณีที่เมื่อตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
มีผู้ขอใช้ประโยชน์อาจจาเป็นต้องส่งตรวจวิเคราะห์
1. สายด่วนกัญชา โทร 1556 กด 3
2. OSSC ชั้น 2
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด
4. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
5. website กองควบคุมวัตถุเสพติด
http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/MARIJUANA62.aspx

เมื่อครบ 90 วันที่แจ้งกำรครอบครองแล้ว กัญชำที่
ผู้ป่วยครอบครองหมดจะสำมำรถหำกัญชำเพิ่มเติมได้
จำกแหล่งใด

ผู้ป่วย สามารถใช้ยากัญชาได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ฯ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกตาม
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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หำกมีกัญชำไว้ในครอบครอง แต่ไม่ได้แจ้งกำร
ครอบครองภำยใน 90 วัน ต้องดำเนินกำรอย่ำงไร
จะมีควำมผิดหรือไม่ หำกมีควำมผิดจะมีโทษอย่ำงไร
บ้ำง

มีความผิดฐานมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัตฯิ
คือ จาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ

ครอบครอง CBD ต้องแจ้งกำรครอบครองหรือไม่

CBD ที่ได้จากการสกัดพืชกัญชา ปัจจุบันยังคงควบคุมเป็น
ยาเสพติดให้โทษในประเภท5 กัญชา ดังนั้นจึงต้องแจ้งการ
ครอบครองด้วย

กำรขออนุญำตปลูกกัญชำ สำมำรถทำได้หรือไม่

หากประสงค์จะขออนุญาตปลูกสามารถกระทาได้ โดยผู้ที่จะขอ
อนุญาตปลูกได้ต้องมีคุณสมบัติตาม มาตรา 26/5 ตาม พรบ ยา
เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และต้องอยู่ภายใต้กรอบ
มาตรา 21 ของ พรบ (ฉบับที่7) ด้วย (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 26/5 ต้องดาเนินการร่วมกับผู้ขอ
อนุญาตที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ทัง้ นี้ ไม่รวมกรณีการศึกษาวิจัย)
ปัจจุบันมีกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต
จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไวัในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ.2559
หากประสงค์จะขออนุญาต นาเข้า ส่งออก สามารถกระทาได้ โดย
ผู้ที่จะขออนุญาตนาเข้า ส่งออกได้ต้องมีคุณสมบัตติ าม มาตรา
26/5 ตาม พรบ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และต้อง
อยู่ภายใต้กรอบมาตรา 21 ของ พรบ (ฉบับที่7) ด้วย (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 26/5 ต้องดาเนินการ
ร่วมกับผู้ขออนุญาตที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีการ
ศึกษาวิจัย) ปัจจุบันมีกฎกระทรวง การขออนุญาตและการ
อนุญาตผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไวัในครอบครองซึ่งยา
เสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ.2559 ในการ
นาเข้า ส่งออกต้องมีใบอนุญาตระหว่างประเทศด้วย
การครอบครองนั้น หมายถึงการครอบครองกัญชาไว้เฉยๆ
ยังไม่สำมำรถดำเนินกำรใดๆ จนกว่ำจะมีกำรอนุญำตหรือไม่
อนุญำต โดย ถ้าผู้แจ้งการครอบครองกัญชามีคุณสมบัติตามที่
กาหนด ต้องมาแจ้งการครอบครองกัญชาตามพื้นที่ที่ครองครอง
นั่นคือ
กรุงเทพฯ แจ้งที่ อย.
ภูมิภาค แจ้งที่ สสจ.
โดยแจ้งตามแบบที่กฎหมายกาหนด จากนั้น ผู้รับแจ้งต้องออก
หนังสือการมีไว้ในครอบครองและสามารถครอบครองกัญชาต่อไป
ได้ การครอบครองนั้น หมายถึง ครอบครองกัญชาไว้เฉย ๆ ยัง
ไม่สามรถดาเนินการใด ๆ ได้จนกว่าจะมีการอนุญาตหรือไม่
อนุญาต การแจ้งครอบครองกัญชาของบุคคลตามมาตรา 26/5
นั้น เป็นการแจ้งเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อการ
ศึกษาวิจัย เท่านั้น
ทันทีที่กฎกระทรวงใหม่มผี ลบังคับใช้ ผู้ที่เคยแจ้งครอบครองกัญชา
ต้องมาขออนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ เช่นกรณี
ขออนุญาตผลิต ต้องยื่นคาขอและผ่านคณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติดให้โทษ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อเลขาอย. ต่อไป

กำรขออนุญำตนำเข้ำ ส่งออกกัญชำ สำมำรถทำได้
หรือไม่

กลุ่มที1่ หลังจำกแจ้งแล้ว ให้หยุดดำเนินกำรหรือไม่
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มหำวิทยำลัยรัฐและเอกชน ขออนุญำตได้หรือไม่
อย่ำงไร

กรณีมหำวิทยำลัยของรัฐ ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่
ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ ตามมาตรา 26/5(1) สามารถขอ
อนุญาตได้ ตาม พรบ
กรณีมหำวิทยำลัยเอกชน ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่
ศึกษาวิจัย และจัดการเรียนการสอนทาง การแพทย์หรือเภสัช
ศาสตร์ เท่านั้น

สอบถำม มีกรณี บุคคลอื่นที่ไม่เข้ำเงื่อนไข เดินมำที่
สสจ.แจ้งว่ำ มีต้นกัญชำ เป็นหลำยๆแปลง จะขอมำ
แจ้ง ทำได้หรือไม่ และจะส่งมอบอย่ำงไร

บุคคลอื่น ที่ไม่เข้าเงื่อนไข จัดอยู่ในกลุ่มประเภท ที่ 3 (ไม่มี
คุณสมบัติตามมาตรา 26/5 หรือ ไม่ใช่ผู้ป่วย) ให้ สสจ
๑.ดาเนินการตาม Flow chart โดยอาจให้ คณะทางานระดับ
อาเภอ หรือระดับตาบล จากศูนย์ ศอ.ปส (อ) ช่วยตรวจสอบ
ขนาดพื้นที่ปลูก
๒.การส่งมอบ ให้โดยลงรายละเอียดขนาดของพื้นที่ปลูก ตาม
บันทึกแจ้งการมีไว่ในครอบครอง ส่งมอบ และรับมอบไว้ ว่ามีพื้นที่
ขนาดกี่ไร่ หรือ กี่ตารางวา
ให้มาแจ้งนิรโทษก่อน พออนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องออกให้รีบมาขอ
อนุญาต

กรณีกลุ่มวิสำหกิจชุมชุน ที่เขำไม่ได้มำแจ้งว่ำมี
ครอบครองภำยใน 90 วัน แต่เขำมำยื่นขออนุญำตเลย
หลังจำกนัน้ ได้หรือไม่
นำเข้ำ hemp seed oil 10 กิโลกรัม มำเมื่อปลำยปีที่ ไม่เข้าข่ายฯ เนื่องจากเป็นการนาเข้า มิใช่การครอบครอง
แล้ว เพื่อทำน้ำมันนวด ของติดด่ำนฯ เข้ำข่ำยขอนิร
โทษฯ หรือไม่
กรณีกลุ่มวิสำหกิจชุมชุน สนใจจะปลูก แต่ตอนนี้ยังไม่มี 1พิจารณาคุณสมบัตผิ ู้ยื่นคาขอตามมาตรา26/5(4) คือ วิสาหกิจ
ไว้ครอบครอง ให้ดำเนินกำรอย่ำงไร
ชุมชนซึง่ จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจชุมชน และ
ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือและกากับดูแลของหน่วยงานของ
รัฐตาม 26/5(1) หรือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา
26/5(3)
2หากยื่นภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ พรบ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ (19กพ2562) และต้องอยู่ภายใต้กรอบ
มาตรา 21 ของ พรบ (ฉบับที่7) ด้วย นั่นคือ ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) โดยและดาเนินการตามกฎกระทรวง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมี
ไวัในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท
5 พ.ศ.2559 พร้อมดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ด้านการ
จัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สาหรับผู้
ขอรับอนุญาตปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
และแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ. 2562
สอบถำมเรื่อง ข้อ1(2) ในส่วนของ เภสัชกับสัตวแพทย์ เมื่อ สสจ รับแจ้งการครอบครอง จาก บุคคลที่มีโอกาสได้รับ
สำมำรถครอบครองกัญชำ ในเงื่อนไขใดบ้ำง เช่น
อนุญาต ที่มีคณ
ุ สมบัติตามมาตรา 26/5 (กลุ่ม ๑) บุคคลกลุ่ม
แจ้งต้นสดได้หรือไม่
ดังกล่าวจะสามารถครอบครองต่อได้ แต่ไม่สามารถดาเนินการต่อ
ได้ จนกว่าจะได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตให้

