
 

 

 

 

 

 

เมื่อมผีูส้่งมอบกญัชาให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การก าหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชา ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้

ท าลายกัญชาที่ไดร้ับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรบัโทษ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโ้ทษ 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ด าเนินการ ดังนี ้

๑. ให้มีคณะท ำงำนตรวจรับกัญชำ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ซึ่งแต่งตั้งโดยส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการตรวจรับกัญชา และ ส่งมอบให้กับ
คณะท างานท าลายกัญชา 

๒. ให้มีคณะท ำงำนท ำลำยกัญชำ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้มีองค์ประกอบจากหน่วยงาน
ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย  
 (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แต่งตั้ง โดยให้มีผู้แทน
จาก ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
                    (๒) ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีผู้แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภูธรจังหวัด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 ๓. กรณีมีผู้ประสงค์จะขอใช้ประโยชน์กัญชาที่มีผู้ส่งมอบ ให้แจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะขอใช้ประโยชน์จะต้องได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา   
 เมื่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี ด าเนินการส่งมอบกัญชาให้ผู้ประสงค์ขอใช้
ประโยชน์ต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบด้วย 

๔. กัญชาที่รับมอบไม่จัดเป็นของกลางยาเสพติดให้โทษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้นไม่ต้องด าเนินการตรวจพิสูจน์ฯ 

 

 

แนวทางการปฏิบัตสิ าหรับเจ้าหน้าที่ 

ในการส่งมอบ รับมอบ เก็บรักษา น าไปใช้ประโยชน์และท าลายกัญชา (นิรโทษ) 

 ตามมาตรา ๒๒  แห่งพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรรับมอบ 

เมื่อเจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณา

แล้ว พบว่าผู้ยื่นไม่เข้าคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ และบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วยตามมาตรา ๒๒(๒)  ตามประกาศ

กระทรวงฯ  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการรับมอบกัญชา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด                             

แต่งตั้งคณะท างานตรวจรบั จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  เพื่อด าเนินการตรวจรบักัญชา   

๑) ด าเนินการตรวจรับกัญชาโดยให้ตรวจสอบลักษณะและปริมาณกัญชาที่มีในครอบครอง 
ก่อนการรับมอบ ทั้งนี้  

- หากมีปริมาณน้อย ให้น ากัญชาที่ครอบครองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่แจ้ง 
- หากมีปริมาณมากหรือไม่สามารถน ากัญชามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ให้ถ่ายภาพแสดงต่อ

เจ้าหน้าที่ ในวันที่แจ้ง จากนั้น เจ้าหน้าที่ท าการนัดหมาย เพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่เก็บรักษากัญชา
ต่อไป 

๒) ลงรายละเอียดการรบัมอบกญัชา ตามแบบบันทกึแจง้การมไีว้ในครอบครอง การสง่มอบและ
รับมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาฯ (ตามแบบแนบท้ายประกาศ) 

๓) เมื่อครบก าหนด ๙๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ใช้บังคับ (วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ให้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดแจง้ข้อมลูมายังเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา 

ด าเนินการเก็บรักษากญัชาที่ได้รับมอบโดยจัดเตรียม ตู้เกบ็ ห้องเฉพาะ หรือพื้นทีเ่ฉพาะ  
โดยพิจารณาจากปริมาณกญัชาที่รบัมอบ และจัดให้มรีะบบป้องกันการสูญหาย ดังนี ้

๑. ให้จัดเตรียมห้องหรือตู้ส าหรับเก็บกัญชาที่ได้รับมอบ โดยแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับสิ่งอื่น  
๒. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น มีกุญแจล็อก ป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึง  
๓. มอบหมายและระบุให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลโดยเฉพาะ เช่น ผู้ถือกุญแจ ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้าถึงสถานที่

เก็บกัญชาที่รับมอบ 
 
 
 

หมำยเหตุ  โดยตู้เก็บ หอ้ง หรือพื้นที่ดังกล่าว ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันการน ากัญชาออกไปใช้ผิด

วัตถุประสงค์ เช่น กุญแจลอ็ค ทั้งนี้ให้แยกเกบ็กัญชาทีร่วบรวมได้ เป็นสัดส่วนและไม่ปะปน กับวัตถุอื่นๆ    

รวบรวมกญัชาที่ได้รบัมอบ พร้อมทั้งจัดท าบันทึกรับมอบ-ส่งมอบกญัชา (ตามแบบในหน้า ก) 
ส่งใหก้ับคณะท างานท าลายกัญชาเพือ่พิจารณาด าเนินการตอ่ไป 
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ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรท ำลำยกัญชำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้คณะท างานท าลายกัญชา ตรวจสอบลักษณะและปริมาณของกัญชา 
ที่ได้รับมอบจากคณะตรวจรับ  

ให้ด ำเนินกำรท ำลำยกัญชำ ด้วยวิธีท่ีเหมำะสม 
๑. เผาท าลายด้วยความร้อนสูงในระบบปิด  
๒. ขุดหลุมเพื่อฝังกลบ กรณีกัญชาเป็นพืชสดหรอืแห้ง 
๓. เทลงสถานที่ที่มรีะบบบ าบัดน้ าเสีย  
๔. อื่นๆ 

หมำยเหต ุทั้งนี้ จะด าเนินการด้วยวิธีใด ให้พิจารณาจากลักษณะและปริมาณกัญชา ตามความเหมาะสม 
 

เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดการท าลายในบันทึกควบคุมการท าลายยาเสพติดให้โทษประเภท ๕  
(ตามแบบในหน้า ข) 

เมื่อด าเนินการท าลายกญัชาแล้ว ให้คณะท างานท าลายกัญชา รายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ทราบด้วย 

  

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
แต่งตั้งคณะท างานท าลายกัญชา จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้มีองค์ประกอบ ดังนี ้

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แต่งตั้ง โดยให้มีผู้แทนจาก  ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  

(๒) ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเปน็ผูแ้ต่งตั้ง โดยมีผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภูธรจังหวัด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

คณะท างานท าลายกญัชา เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรอืผู้ว่าราชการจงัหวัด แล้วแตก่รณี  
ขออนุมัติท าลาย 
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ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหส้ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอเรื่อง

ต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพื่อพจิารณา 

(๒) ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดรวบรวมเรื่องเสนอส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพื่อ

พิจารณา 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรอืส านกังานสาธารณสขุจังหวัด รบัเรือ่งจาก          

ผู้ประสงค์จะขอใช้ประโยชน์กัญชาทีม่ีผูส้่งมอบ  

 กรณีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี ด าเนินการสง่มอบ

กัญชาพร้อมทัง้บันทกึรบัมอบ-ส่งมอบ (ตามแบบในหน้า ค)ให้ผูป้ระสงค์ขอใช้ประโยชน์ต่อไป 

 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดรายงานการสง่มอบกัญชาใหผู้้ประสงค์ขอใช้ประโยชน์ให้

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบ 
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บันทึกรับมอบ-ส่งมอบกัญชำ 

สถานที่ .......................................................................................... 

วันที่………...…….เดือน…….......……………………….พ.ศ…………………….      เวลา.................................................น. 

รายการกญัชาที่คณะท างานตรวจรับด าเนินการตรวจรบัและส่งมอบให้กับคณะท างานท าลายกัญชา ได้แก่ 

 ล าดับที่ ๑ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๒ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๓ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๔ ....................................................................... ปริมาณ.....................................................  
   ล าดับที่ ๕  ...................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๖ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๗ ....................................................................... ปริมาณ.....................................................  
   ล าดับที่ ๘  ...................................................................... ปริมาณ..................................................... 

 

               คณะท างานท าลายกัญชาได้ท าการตรวจสอบรายการของกัญชาที่รบัมอบจากคณะท างานตรวจรับ 

พบว่า ถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่บันทึกไว้ข้างต้นแล้ว จึงร่วมกันลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

    ลงช่ือ ............................................. (เจ้าหน้าที่ผูส้่งมอบ)   ลงช่ือ .................................................... (เจ้าหน้าทีผู่้รบัมอบ) 

        (....................................................)                           (........................................................) 

ลงช่ือ ............................................. (เจ้าหน้าทีผู่ส้่งมอบ)   ลงช่ือ .................................................... (เจ้าหน้าทีผู่ร้ับมอบ) 

        (....................................................)                           (........................................... .............) 

ลงช่ือ ............................................. (เจ้าหน้าทีผู่ส้่งมอบ)   ลงช่ือ .................................................... (เจ้าหน้าทีผู่ร้ับมอบ) 

        (....................................................)                           (........................................... .............) 

 

ก 
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บันทึกควบคุมกำรท ำลำยยำเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพำะกัญชำ 

สถานที่...................................................................................... 

วันที่………...…….เดือน…….......……………………….พ.ศ…………………….      เวลา.................................................น. 

 คณะท างานท าลายกญัชา ดังมีรายช่ือต่อไปนี ้
๑. ……………………………………………………………...............…..  

๒. ……………………………………………………………...............…..  

๓. ……………………………………………………………....................  
  ได้ตรวจสอบและควบคุมการท าลายยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่ได้รับมอบ
จากคณะท างานตรวจรบั ดังนี ้
                  ๑. ยาเสพติดในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่ท าลาย ดังรายการต่อไปนี ้
   ล าดับที่ ๑ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๒ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๓ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๔ ....................................................................... ปริมาณ.....................................................  
   ล าดับที่ ๕  ...................................................................... ปริมาณ..................................................... 

๒. ด าเนินการท าลายโดยวิธีการ 
…………………………......……………………………………………………….......................................……………………………… 
และได้ถ่ายภาพไว้เป็นหลกัฐานตามที่แนบมาพร้อมบันทึกนีด้้วยแล้ว 

ลงช่ือ…………………………………………………… คณะท างานท าลายกัญชา 
                      (…………………………………….………..……) 

ลงช่ือ……………………………………………………คณะท างานท าลายกัญชา 
                                              (…....................................…………………) 

ลงช่ือ…………………………………….………………คณะท างานท าลายกัญชา 
                         (………………………………..……………………) 
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บันทึกรับมอบ-ส่งมอบกัญชำเพ่ือน ำไปใชป้ระโยชน ์

สถานที่ .......................................................................................... 

วันที่………...…….เดือน…….......……………………….พ.ศ…………………….      เวลา.................................................น. 
เจ้าหน้าที่ ดังมรีายช่ือต่อไปนี ้

๑. ……………………………………………………………...............…..  
๒. ……………………………………………………………...............…..  
๓.  …………………………………………………………….................... 
ได้ท าการส่งมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ซึ่งตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๒๒ 
แห่งพระราชบญัญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่ 
............................................................................. .............................................................................................. 
ซึ่งเป็นผูร้ับอนุญาต       ผลิต      น าเข้า     ส่งออก      จ าหน่าย      มีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชา ตามใบอนุญาตเลขที่................................................................ 
ตั้งอยู่เลขที่..........................ตรอก/ซอย……………...........….………ถนน………………………………………………............  
หมู่ที…่……………. ต าบล/แขวง………...........................………..… อ าเภอ/เขต……………….……………....……...………. 
จังหวัด…………………………………………..............……............... โทรศัพท…์…….……………………….………………. 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน ์ตามรายการ ดังนี ้

 ล าดับที่ ๑ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๒ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๓ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๔ ....................................................................... ปริมาณ.....................................................  
   ล าดับที่ ๕  ...................................................................... ปริมาณ..................................................... 

               ข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบรายการของกัญชาดังกล่าวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พบว่า ถูกต้อง ตรงตาม

รายละเอียดที่บันทึกไว้ข้างต้นแล้ว จึงร่วมกันลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือ ................................................. (เจ้าหน้าทีผู่ส้่งมอบ)      ลงช่ือ .................................................... (ผูร้ับมอบ)       
       (...................................................)                            (..........................................................) 

ลงช่ือ ................................................. (เจ้าหน้าทีผู่ส้่งมอบ)      ลงช่ือ .................................................... (พยาน)       
       (...................................................)                            (........................................... ...............) 

ลงช่ือ ................................................. (เจ้าหน้าทีผู่ส้่งมอบ)       
       (...................................................)                                 
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