
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การแจ้งการมไีว้ในครอบครองกัญชา  ส าหรับผูม้ีคุณสมบตัิตามมาตรา  ๒๖/๕  และบุคคลอืน่ที่มิใช่ผูป้ว่ย 
ตามมาตรา  ๒๒  (๒)  ก่อนพระราชบัญญตัิยาเสพติดใหโ้ทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ใช้บงัคับ  ให้ไม่ต้องรับโทษ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้ใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์   การรักษาผู้ป่วย   
การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว  หรือการศึกษาวิจัยได้  แต่ด้วยมีหน่วยงานหรือบุคคลผู้ครอบครองยาเสพติดให้โทษ  
ในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชาเพ่ือวัตถุประสงค์เหล่านี้ก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ   ไม่ต้องรับโทษ   
หากมีการด าเนินการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษ  ในการประชุมครั้งที่  ๓๙๙-๓/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานหรือบุคคลผู้ครอบครองกัญชาก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ  เพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์  การรักษาผู้ป่วย  การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว  หรือการศึกษาวิจัย  ดังต่อไปนี้  ต้องแจ้ง
ลักษณะและปริมาณกัญชาที่มีไว้ในครอบครองภายในเก้าสิบวันนับแต่พระราชบัญญัติดังกล่าว  ใช้บังคับ 

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์  เภสัชศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์  หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  หรือวิทยาศาสตร์  
หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์  หรือเภสัชกรรม  หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีหน้าที่ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หรือสภากาชาดไทย 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง   ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   

(๓) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย 
และจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 

(๔) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  หรือสหกรณ์การเกษตร   
ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแล 
ของผู้ขออนุญาตตาม  (๑)  หรือ  (๓)  ทั้งนี้  ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกล่าว  สามารถร่วมผลิต 
และพัฒนาสูตรต ารับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้  เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  ภายใต้ความร่วมมอื
และก ากับดูแลของผู้ขออนุญาตตาม  (๑)  หรือ  (๓)  ด้วย 

(๕) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๖) ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจ าเป็นต้องน ายาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรคเฉพาะตัว 

(๗) ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดในกฎกระทรวง 
ผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๗)  ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา  ต้องมีสัญชาติไทย

และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย  และกรรมการ
ของนิติบุคคลหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย   และมีส านักงาน 
ในประเทศไทย 

ข้อ ๒ การแจ้งการมีไว้ในครอบครอง  ตามข้อ  ๑  ให้แจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตามภูมิล าเนาที่อยู่อาศัย  หรือสถานที่ตั้งของส านักงานใหญ่กรณีเป็นนิติบุคคล   

เมื่อครบก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ใช้บังคับ  ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งมายังเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
ด้วย 

ข้อ ๓ การแจ้งการมีไว้ในครอบครอง  ตามข้อ  ๑  สามารถด าเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด 

ข้อ ๔ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งพิจารณาคุณสมบัติของผู้แจ้งการมีไว้ในครอบครองว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ตามข้อ  ๑  แล้ว  ให้พิจารณาออกหนังสือแสดงการครอบครองยาเสพติด 
ให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชา  ตามมาตรา  ๒๒  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ   
(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ได้  ทั้งนี้  จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือมีค าสั่งไม่อนุญาตตามกฎกระทรวง 
ที่ออกตามมาตรา  ๒๖/๒  (๑)  มาตรา  ๒๖/๒  (๓)  มาตรา  ๒๖/๓  มาตรา  ๓๔/๑  มาตรา  ๓๔/๒  
มาตรา  ๓๔/๓  มาตรา  ๓๔/๔  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
แบบแจ้งการมีไว้ในครอบครองและหนังสือแสดงการมีไว้ในครอบครอง  ให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้าย
ประกาศนี้   

ข้อ ๕ ให้ผู้แจ้งการมีไว้ในครอบครอง  ตามข้อ  ๑  แจ้งการครอบครองภายในระยะเวลา 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ใช้บังคับ  ไม่ต้องรับโทษ
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชา 

ข้อ ๖ บุคคลอื่นที่มีไว้ในครอบครองหรือไม่เขา้เงื่อนไขคุณสมบตัิอย่างหนึง่อย่างใดตามข้อ  ๑  
ให้ผู้แจ้งรีบส่งมอบกัญชาที่เหลือต่อเจ้าหน้าที่โดยเร็วแต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ใช้บังคับ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๗ ให้หน่วยงานผู้รับแจ้งการมีไว้ในครอบครอง  ตามข้อ  ๖  รวบรวมกัญชาที่รับมอบ 
เพื่อด าเนินการ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การก าหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  
เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข  หรือให้ท าลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล  ซึ่งไม่ต้องรับโทษ  
ตามมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



 

 

แบบ ย.ส. ๕-๑ เฉพาะกัญชา ตาม ม.๒๒ (๑) 
 

 
 

แบบแจ้งการมีไว้ในครอบครอง 
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

 
                                                                  เขียนที.่.……………………………………………..…………… 
                                                         วันที่..…………..…. เดือน…….……....…….พ.ศ.………………….. 
 

๑. ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
         (ชื่อผู้แจ้งการมีไว้ในครอบครอง) 

     บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่.................................................................. .................................................... 
     หรือทะเบียนนิติบุคคล/บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี เลขที่ ................................................. ...............................  
     อยู่เลขท่ี……………………….… ตรอก/ซอย……………..….………ถนน………………………………………………............  
      หมู่ที…่……………………………. ต าบล/แขวง………..………..… อ าเภอ/เขต……………….……………....……...………. 
      จังหวัด…………………………………………..............……............... โทรศัพท…์…….……………………….………………. 
          เป็นบุคคล/หน่วยงานตามข้อ ๑ ของประกาศ และแนบหลักฐานแสดงมาพร้อมนี้ (ระบุรายละเอียด) 
      .................................................................................................... ................................................................. 
๒. ขอแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชา 

ณ สถานที่ คือ……………………………………………………………………….……………..……………...…………………........                                         
                                          (ชื่อสถานที่มีไว้ในครอบครอง) 

     อยู่เลขท่ี……………………….… ตรอก/ซอย………………………………..….……… ถนน…………………………...…..…….  
     หมู่ที…่……………………………. ต าบล/แขวง…………………………..………..… อ าเภอ/เขต…………..…….……………. 
     จังหวัด………………………………………........................................... โทรศัพท…์……...........…………………………… 
     ลักษณะและจ านวน/ปริมาณกัญชาที่มีในครอบครอง................................................................................... 
     ..................................................................................................... ................................................................. 
๓. วัตถุประสงค์ของการครอบครอง  
 เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์  
 เพ่ือการรักษาผู้ป่วย  
 เพ่ือการศึกษาวิจัย 

๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๖ /๒ (๑)  มาตรา ๒๖/๒ (๓)  มาตรา ๒๖/๓ 
มาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ มาตรา ๓๔/๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติด 
ให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับแล้ว ข้าพเจ้าจะยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน หากพ้นก าหนดดังกล่าว แสดงว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะด าเนินการ และจะส่งมอบ
กัญชาที่เหลือให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป  

 
ลายมือชื่อ………………………………….…………………….ผู้แจ้ง 

                                                                    (                                                ) 

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 

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

(ส าหรับเจ้าหนา้ที่เปน็ผู้กรอก) 



 

 

แบบ ย.ส. ๕-๒ เฉพาะกัญชา ตาม ม.๒๒ (๑) 
 

 

 
 

 
 
  

หนังสือแสดงการมีไว้ในครอบครอง 
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

                                           
เลขรับแจ้ง ที่................ 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่ 
 

……………………………………………………………....................................... 
            เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษหรือในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา  
             ตามมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                 

 โดยมีสถานทีม่ีไว้ในครอบครอง ชื่อ.............………………………………………………………………………………............... 
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