
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การก าหนดให้ยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท  ๕  เฉพาะกญัชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข   

หรือให้ท าลายกัญชาที่ได้รบัมอบจากบุคคล  ซึ่งไมต่้องรบัโทษ  ตามมาตรา  ๒๒   
แห่งพระราชบญัญตัิยาเสพตดิให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองกัญชาก่อนกฎหมาย  
มีผลใช้บังคับ  ไม่ต้องรับโทษ  หากมีการด าเนินการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
ก าหนดภายในเก้าสิบวันนับแต่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ใช้บังคับ  
และก าหนดให้กัญชาที่ได้รับมอบตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม 
ยาเสพติดให้โทษ  ในการประชุมครั้งที่  ๓๙๙-๓/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้กัญชาที่ได้รับมอบจากผู้มีไว้ในครอบครองก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ  ดังต่อไปนี้  
ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข 

(๑) ผู้ไม่ได้รับหนังสือแสดงการมีไว้ในครอบครองกัญชาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง  การแจ้งมีไว้ในครอบครองกัญชา  ส าหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๖/๕  และบุคคลอื่นที่มิใช่
ผู้ป่วยตามมาตรา  ๒๒  (๒)  ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ใช้บังคับ  
ให้ไม่ต้องรับโทษ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๒) บุคคลซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การครอบครองยาเสพตดิ
ให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชา  ส าหรับผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องใช้กัญชาเพ่ือรักษาโรคเฉพาะตัว  
ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ใช้บังคับ  ให้ไม่ต้องรับโทษ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๒ การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา  ให้แจ้งและส่งมอบกัญชา  ณ  ท้องที่ของสถานที่ 
ที่มีไว้ในครอบครองกัญชานั้นตั้งอยู่  โดยให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้แจ้งและส่งมอบ  ณ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข   

(๒) ในท้องที่จังหวัดอื่น  ให้แจ้งและส่งมอบ  ณ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
ทั้งนี้  การแจ้งการมีไว้ในครอบครอง  การส่งมอบและรับมอบกัญชาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป

ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้   

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๓ ให้มีคณะท างานตรวจรับกัญชา  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๓  คน  ซึ่งแต่งตั้งโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพ่ือด าเนินการตรวจรับกัญชา  
และส่งมอบให้กับคณะท างานท าลายกัญชา  ตามข้อ  ๔ 

เมื่อครบก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ใช้บังคับ  ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งมายังเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาด้วย 

ข้อ ๔ ให้มีคณะท างานท าลายกัญชา  จ านวนไม่น้อยกวา่  ๓  คน  โดยให้มีองค์ประกอบจาก
หน่วยงานต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย   

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แต่งตั้ง  โดยให้มีผู้แทนจาก  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

(๒) ในท้องที่จังหวัดอื่น  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง   โดยมีผู้แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ต ารวจภูธรจังหวัด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   

ข้อ ๕ ให้คณะท างานท าลายกัญชาตามข้อ  ๔  เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ขออนุมัติท าลาย  เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ  ส าหรับในท้องที่จังหวัดอื่น  
ให้คณะท างานดังกล่าวเสนอรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบด้วย   

ข้อ ๖ กรณีมีผู้ประสงค์จะขอใช้ประโยชน์กัญชาที่มีผู้ส่งมอบ  ให้แจ้งต่อส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ 

เมื่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ด าเนินการส่งมอบกัญชาให้ผู้ประสงค์ 
ขอใช้ประโยชน์ต่อไป  พร้อมทั้งรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบด้วย 

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



 
 

 
 
 
 

บันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครอง การส่งมอบและรับมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
ตามมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
                                                      สถานที่ ....................................................................................... 
                                                         วันที่ ............เดือน ......................พ.ศ. ...............เวลา............. 
 
               ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่................................................................................... .............................................. 
หรือทะเบียนนิติบุคคล/บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี เลขที่ ...........................................................................................  
ขอแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่อยู่ในความครอบครอง และยินยอม
มอบกัญชาที่มีไว้ในครอบครองให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษไว้เพ่ือเป็นหลักฐานและไม่ประสงค์
รับกัญชาดังกล่าวคืน โดยมีรายละเอียดของกัญชา ดังนี้ 
............................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................. ......................................................................
....................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................. .................................................................... 
............................................................................... .................................................................................................. 
............................................................................................................. ..................................................................... 
 

               เจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจสอบรายการของกัญชาดังกล่าวต่อหน้าข้าพเจ้า พบว่า ถูกต้อง ตรงตาม
รายละเอียดที่บันทึกไว้ข้างต้นแล้ว จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

       ลงชื่อ ............................................ (ผู้ส่งมอบ)      ลงชื่อ .................................................... (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ) 
          (...................................................)                     (........................ ..................................) 
      ลงชื่อ ..............................................พยาน            ลงชื่อ .................................................... (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ) 
          (...................................................)                     (........................ ..................................) 

      ลงชื่อ ..............................................พยาน            ลงชื่อ .................................................... (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ) 
          (...................................................)                     (..........................................................) 
                                                                    
 

เลขรับแจ้งที่………………………………. 
วันที่…………………………………..……… 

(ส าหรับเจ้าหนา้ที่เปน็ผู้กรอก) 


