
 
  

ประเด็นข้อค ำถำมที่ถำมบ่อยเกี่ยวกับกำรแจ้งครอบครองกัญชำโดยไม่ต้องรับโทษ 
 

 
 
 
โดยหลักการตามประกาศกระทรวง "ให้แสดงเอกสำรหรือหลักฐำน ที่แสดงอำกำรเจ็บป่วยจำกผู้ประกอบ
วิชำชีพ ประเภทต่ำงๆ"  ทั้งนี้ในการด าเนินการ มีรายละเอียด คือ กรณีผู้ป่วย “เป็นกำรรับแจ้ง” ไม่ใช่  
“กำรอนุญำต”  ใบรับรองแพทย์ ที่ผู้ป่วยน ำมำแสดง “ไม่ได้จ ำกัดโรค” เพรำะผู้ป่วยมีควำมเชื่อว่ำโรค     
ที่ตนเป็นอยู่สำมำรถใช้กัญชำรักษำอำกำรของตนเองได้  ดังนั้นจึงไม่ได้จ ากัดโรค ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับใหม่เปิดให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ ดังนั้นในอนาคตผู้ป่วยจะต้องเข้ามาอยู่ใน 
ระบบการรักษาภายใต้กรอบกฎหมาย 
กรมการแพทย์เคยจัดท า “InfoGraphic สารสกัดกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์” เจ้าหน้าที่ สสจ. ที่ประสงค์จะ
ทราบการน าสารสกัดกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ อาจศึกษาจากข้อมูลดังกล่าวได้ 
ตามมาตรา 22 ให้ผู้ที่ครอบครองกัญชาก่อนวันที่ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ 
เมื่อมาแจ้งการครอบครอบกัญชากับเจ้าหน้าที่แล้ว ไม่ต้องได้รับโทษส าหรับการกระท านั้น และจากนั้นให้ 
คนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมายต่อไป 
 

                                 
 
 

ข้อสรุปเรื่อง ใบรับรองแพทย์ 
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ผู้ป่วย หรือผู้แทน ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครอบกัญชาเพ่ือรักษาตัว  

ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 90 วัน (ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562) 
 

สิ่งท่ีต้องเตรียมในวันมำแจ้งกำรครอบครอง 
1. กัญชา ที่ใช้รักษาตัวเพ่ือมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงอาการเจ็บป่วยจากผู้ประกอบวิชาชีพ (ใบรับรองแพทย์)  

 
ข้อส ำคัญ ผู้ป่วยต้องแจ้งปริมำณครอบครองกำรใช้กับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

กรณี 1 ปริมาณจ าเป็นต้องใช้ใน ระยะเวลา 90 วัน 
กรณี 2 ปริมาณ เกินจ าเป็น 90 วัน (แต่จะขอส่งมอบปริมาณท่ีเกินให้เจ้าหน้าที่) 
กรณี 3 อ่ืน ๆ  เช่น ขอครอบครองกัญชาเกินปริมาณจ าเป็นที่ต้องใช้ภายใน 90 วัน ต่อไปจนกว่า      

จะได้รับการรักษาและได้รับยาต ารับกัญชาจากผู้ประกอบวิชาชีพและหน่วยงานรัฐ  ตามที่กฎหมายก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำแนะน ำ ส ำหรับผู้ป่วยที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้กัญชำเพ่ือรักษำตัว (ตำมประกำศฉบับที่ 2 ) 
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กองควบคุมวัตถุเสพตดิ ไดส้อบถามไปยังหัวหน้ากลุ่มกฎหมายอาหารและยา ของ อย.  เกี่ยวกับการลงนามเป็นผูร้ับแจ้ง  
ได้ข้อสรุปด าเนินการดังต่อไปนี ้

กรณีส่วนกลำง :  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
                     กองควบคุมวัตถุเสพติด มหีน้าท่ีรับผิดชอบด้านยาเสพตดิให้โทษโดยตรง จึงไม่ได้มกีำรมอบหมำย จาก
หัวหน้าส่วนราชการ (เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา) ในการรับแจ้งหรือออกหนังสือรับแจ้ง 

ส่วนภูมภิำค :   ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
                    ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดั พิจารณาออกค ำสั่งมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัด 
ในกำรรับแจ้ง ตำมที่เห็นสมควร เนื่องจากแต่ละจังหวัดอาจมีการแบ่งงานแตกต่างกันไป ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติช่วงสั้นๆ ถึงวันท่ี 
19 พค. 2562  แต่ต้องอ านวยความสะดวกกับประชาชนผูม้าแจ้งอยา่งเต็มที่  หากมีผูม้าแจ้งจ านวนมากอาจต้องเพ่ิมเจ้าหน้าท่ี
ให้ทันกับเวลา 90 วัน ตามแต่สถานการณ์ของแตล่ะจังหวัด 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสรุปเรื่อง  ลงนำมเป็นผู้รับแจ้ง  ในบันทึก /หนังสือ แสดงกำรมีไว้ในครอบครอง ยส.5 เฉพำะกัญชำ 
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Question Answer 
ถ้ำผู้เดินทำงเข้ำประเทศ น ำกัญชำติดตัวมำ จะได้รับ 
กำรนิรโทษ หรือไม่  ถ้ำสำมำรถท ำได้ ต้องด ำเนินกำร
อย่ำงไร 
 
 

ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ น ากัญชาติดตัว ไม่เข้าข่ายนิรโทษ  
นิรโทษ ใช้กับกำรมี “ครอบครอง” ในประเทศ  
ผู้ป่วยต่างชาติ ที่น ากัญชาติดตัวมา ต้องขออนุญาตเหมือน        
ยาเสพตดิให้โทษในประเภท2 เช่น มอร์ฟีน,ออกซิโคโดน เป็นต้น  
แต่ต้องรอกฎกระทรวงตามกฎหมายใหม่ออกก่อนถึงจะท าได้   
คาดว่าเร็วสุด กฎกระทรวงนี้จะผ่านการพิจารณาจากส านักงาน
คณะกรรมการ กฤษฎีกา ประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  
สรุป ณ ขณะนี้ ผู้ป่วยต่ำงประเทศที่เดินทำงเข้ำประเทศไทย  
ยังไม่สำมำรถขออนุญำตน ำกัญชำติดตัวเข้ำมำได้  
ต้องรอกฎกระทรวงตำมกฎหมำยใหม่เสร็จก่อน 

กำรด ำเนินกำรรับแจ้งกำรครอบครองจำกผู้ป่วย
เจ้ำหน้ำที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 
 

กรณีผู้ป่วยมำแจ้งกำรครอบครองด้วยตนเอง   
 1.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแจ้งการครอบครองและตรวจสอบ

เลขบัตรประชาชนของผู้ป่วยว่าถูกต้องตรงตามผู้ป่วยท่ีมายื่น
หรือไม่  และตรวจสอบกญัชาท่ีแจ้งครอบครองว่ามีปรมิาณและ
ลักษณะตรงตามที่แจ้งหรือไม ่  

 2. ให้เจ้าหน้าที่ออกเลขท่ีรับแจ้ง  ลงวันท่ีรับแจ้งและเซ็นช่ือใน 
ใบรับแจ้ง 

 3. ส าเนาเอกสารการรับแจ้งที่มีลายเซ็นเจา้หน้าท่ีรับรองส าเนา
ถูกต้อง ให้ผู้ป่วยเก็บไว้  จากน้ันให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกการรับแจ้งการ
ครอบครองผ่าน excel template ที ่อย. ก าหนด  และเก็บ
เอกสารตัวจริงเข้าแฟ้ม   
กรณีผู้ป่วยไม่สำมำรถมำแจ้งกำรครอบครองด้วยตนเองได้  
สำมำรถให้ญำติผู้ป่วยมำด ำเนินกำรแทนโดยแจ้งเลขบัตร
ประชำชนของญำติผู้ป่วย  
1.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบเลขบัตรประชาชน
ของผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยว่าถูกต้องตรงตามที่มายื่นหรือไม่  
เพื่อเป็นการแสดงว่าคนแจ้งนั้นมีตวัตนจริง  และตรวจสอบกัญชา
ที่แจ้งครอบครองว่ามีปรมิาณและลักษณะตรงตามที่แจ้งหรือไม่ที่
ครอบครองว่าตรงตามที่แจ้งหรือไม่    
2. ให้เจ้าหน้าท่ีออกเลขท่ีรับแจ้ง  ลงวันท่ีรับแจ้งและเซ็นชื่อในใบ
รับแจ้ง 
3. ส าเนาเอกสารการรับแจ้งให้ผู้ปว่ยเก็บไว้  จากน้ันให้เจ้าหน้าท่ี
บันทึกการรับแจ้งการครอบครองผ่าน excel template ที ่อย.
ก าหนด  และเกบ็เอกสารตัวจริงเข้าแฟ้ม   

ผู้ป่วยท่ีมีกัญชำในครอบครองเพ่ือใช้ในกำรรักษำต้อง
ด ำเนินกำรเพ่ือให้ครอบครองกัญชำอยู่ในขณะนี้ถูกต้อง
ตำมกฎหมำยนัน้  ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
 

1. ผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์  ได้แก่  แพทย์แผนปัจจุบัน 
ทันตแพทย ์ แพทย์แผนไทย  แพทย์แผนไทยประยุกต์   
หมอพื้นบ้าน  เป็นต้น  เพื่อออกเอกสารรับรองว่ามีอาการเจ็บป่วย
และเป็นโรคตามที่แจ้งจริง   
2. ให้ผู้ป่วยกรอกแบบฟอร์มตามทีก่ฎหมายก าหนดโดย       
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  แจง้ปริมาณและลักษณะกัญชา    
ที่ครอบครองและแนบเอกสารพรอ้มรับรองความถูกต้องของ
เอกสารด้วย  หากกัญชาที่ครอบครองมีปริมาณไม่มากสามารถ
น ามาแสดงต่อเจ้าหน้าทีไ่ด้ ให้น ามาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีด้วย  แต่
หากมีปริมาณมากไม่สามารถน ามาแสดงต่อเจา้หน้าท่ีได้ให้
ถ่ายภาพและแจ้งสถานท่ีครอบครองเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบ
อีกครั้ง 
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3. ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เพื่อรับการแจ้งการครอบครองกัญชา
ของผู้ป่วย  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  ผู้ป่วยน า
เอกสารการรับแจ้งที่เป็นส าเนาทีม่ลีายเซ็นเจ้าหน้าท่ีรับแจ้งกลับ
บ้าน  ส่วนเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวจริงไว้ท่ีส านักงาน 

ใบรับรองแพทย์ขอจำกสถำนพยำบำลใดได้บ้ำง และ
ใบรับรองแพทย์มีอำยุหรือไม่ 

ขอใบรับรองแพทย์ได้จากสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน     
กรณีที่น าใบรับรองแพทย์มาแนบกับใบแจ้ง เพื่อนิรโทษกรรม  
ไม่ก าหนดอายุของใบรับรองแพทย์ จะย้อนไปป6ี1ก็ได้ เพราะ  
ส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง 

กรณีผู้ป่วยนอนติดเตียงหรือไม่สำมำรถมำด ำเนินกำร 
แจ้งกำรครอบครองเองไม่ได้ต้องท ำอย่ำงไร 

ให้ญาติผูป้่วยมาด าเนินการแทนไดโ้ดยแจ้งเลขบัตรประชาชนของ
ผู้ป่วย และญาตผิู้ป่วยและให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ   เป็นการ   
แสดงว่า ผู้ป่วย และคนแจ้งนั้นมตีวัตนจริง 

หำกผู้ป่วยต้องกำรครอบครองกัญชำเกิน 90 วัน 
ต้องท ำอย่ำงไร 
 

กรณีที่ครอบครองกัญชำเกิน 90 วันและไม่จ ำเป็นต้องใช้   
ให้น ากัญชาส่วนท่ีเกิน 90 วัน มาส่งมอบต่อเจ้าหน้าท่ี  เช่น  มี
ปริมาณกัญชาท่ีครอบครองอยู่ 10 ขวด  แต่ปริมาณที่ใช้ 90 วันคือ  
9 ขวด  อีก 1 ขวด ไม่จ าเป็นต้องใช้แล้ว  กรอกแบบฟอร์มแจ้งการ
ส่งมอบและรับมอบ  เพื่อให้ส่งมอบกัญชา  10 ขวดที่เกินมาให้
เจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาต่อไป  
กรณีที่ครอบครองกัญชำเกิน 90 วันแต่จ ำเป็นต้องใช้ในกำร
รักษำอย่ำงต่อเนื่อง 
ให้แจ้งในบันทึกแจ้งการครอบครองโดยแจ้งปริมาณในช่อง อื่นๆ 
แล้วให้ครอบครองต่อไปจนกว่าจะได้รับการรักษาจากแพทย์ท่ีผ่าน
การอบรมตามหลักสตูรที่ก าหนดและได้รับการขึ้นทะเบยีนตามที่
กฎกระทรวงระบ ุ

หำกผู้ป่วยใช้กัญชำในกำรรักษำอยู่ในปัจจุบนั  ต้องส่ง
มอบกัญชำให้กับเจ้ำหน้ำที่หรือไม่ 

ผู้ป่วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคใด  และสามารถ    
ใช้กัญชาในการรักษาต่อไปได้ จนกว่าระบบการด าเนินการใหม่จะ
เรียบร้อย 

หำกเป็นกำรครอบครองต้นกัญชำต้องแจ้งกำร
ครอบครองหรือไม่  อย่ำงไร 

ให้แจ้งในบันทึกแจ้งการครอบครองโดยแจ้งปริมาณในช่อง อื่นๆ 
และแจ้งปรมิาณต้นกัญชาท่ีปลูกวา่ปลูกท้ังหมดกี่ต้น และถ่ายภาพ
ต้นกัญชาพร้อมแจ้งสถานท่ีปลูกให้เจ้าหน้าท่ีทราบ   
เพื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 

คนที่มีกัญชำไว้ในครอบครองและไม่มีคุณสมบัติตำมที่
กฎหมำยก ำหนดให้สำมำรถครอบครองได้ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงไร 
 

คนท่ีมีกัญชาไว้ในครอบครองและไม่มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้สามารถครอบครองได้  ต้องแจ้งการครอบครอง       
ส่งมอบกัญชาน้ันต่อเจา้หน้าท่ี   โดยน ากัญชาท่ีครอบครองมา
แสดงให้เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบ    หากไมส่ามารถน ามาแสดงต่อ
เจ้าหน้าท่ีได้ให้ถ่ายภาพสถานท่ีครอบต้องหรือถ่ายภาพต้นกญัชาท่ี
ปลูกไว้  มาแสดงต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ภายหลัง 

กญัชำที่มีกำรส่งมอบให้เจ้ำหน้ำที่แล้ว  ถือเป็นของ
กลำงหรือไม่  และต้องจัดเก็บไว้ที่ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด ( สสจ. )  หรือที่ใด  และสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ได้หรือไม่ 

1. กัญชาท่ีส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ีแลว้  ไม่จัดเป็นของกลาง 
ยาเสพตดิที่ต ารวจจับยดึตามระเบยีบส านักนายกฯ ซึ่งต้องส่ง 
ไปตรวจพิสูจน์   
2. สถานท่ีเก็บรักษา สสจ. ต้องเปน็ผู้ก าหนดพื้นท่ี ซึ่งต้องมีความ
มั่นคง แข็งแรง และมีระบบรักษาความปลอดภัย  ซึ่งจังหวัด     
อาจจัดหาสถานท่ีมีความเหมาะสมอีกครั้ง  จนกว่าจะมีการน าไป
ท าลาย 
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บุคคลตำมมำตรำ  26/5  ที่มำแจ้งกำรครอบครอง
กัญชำแล้วนัน้  ในอนำคตจะได้รับกำรอนุญำตให้
ด ำเนินกำรต่อหรือไม่  และในระหว่ำงที่รอกฎกระทรวง
มีผลบังคับใช้  ผู้แจ้งจะสำมำรถด ำเนินกำรอะไรได้บ้ำง  
 

ถ้าผู้แจ้งการครอบครองกัญชามีคณุสมบัติตามที่ก าหนด ต้องมา
แจ้งการครอบครองกัญชาตามพื้นที่ท่ีครองครอง  นั่นคือ   
กรุงเทพฯ  แจ้งท่ี อย.  
ภูมิภาค  แจ้งที่  สสจ.   
โดยแจ้งตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด  จากนั้น  ผู้รับแจ้งต้องออก
หนังสือการมไีว้ในครอบครองและสามารถครอบครองกัญชาต่อไป
ได้   การครอบครองนั้น  หมายถึง  ครอบครองกัญชาไว้เฉย ๆ    
ยังไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ได้จนกว่าจะมีการอนญุาตหรือไม่
อนุญาต การแจ้งครอบครองกัญชาของบุคคลตามมาตรา 26/5  
นั้น  เป็นการแจ้งเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อการ
ศึกษาวิจัย เท่าน้ัน  
ทันทีท่ีกฎกระทรวงใหม่มผีลบังคับใช้ ผู้ที่เคยแจ้งครอบครองกัญชา
ต้องมาขออนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับใหม่   เช่นกรณีขอ
อนุญาตผลิต ต้องยื่นค าขอและผ่านคณะกรรมการควบคุมยาเสพ
ติดให้โทษ เพื่อพิจารณาเห็นชอบตอ่เลขาอย. ต่อไป 

หำกเจ้ำหน้ำท่ีไปตรวจพบว่ำมีกำรปลูกกัญชำ  จะเข้ำ
ลักษณะกลุ่มที่  3  หรือไม่  และเจ้ำหน้ำที่ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

นิรโทษกรรม คือ คนท่ีครอบครองจะมาแจ้งกับหน่วยงานรัฐ  
ส่วนกรณีเจ้าหน้าท่ีตรวจพบเอง ไม่เข้าองค์ประกอบมาตรา ๒๒ 
(เรื่องนิรโทษกรรม) ถือเป็นการกระท าผิดกฎหมาย  ต้อง
ด าเนินการท าลายกญัชาและใหด้ าเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

กรณีหมอพ้ืนบ้ำนสำมำรถมำแจ้งกำรครอบครองตำม
ฉบับท่ี ๑  (บุคคลตำมมำตรำ  26/5) ได้หรือไม่ เพรำะ
ยังไม่มีกฎหมำยรองรับเร่ืองหมอพื้นบ้ำน กลุ่มหมอ
พ้ืนบ้ำนเคยรับรองสถำนภำพผู้ป่วย (กลุ่ม ๒)ไว้แล้ว จะ
ท ำอย่ำงไร 

ปัจจุบันยังไมม่ีหมอพ้ืนบ้านตามพรบ.วิชาชีพ จึงยังไม่สามารถแจ้ง
ขอครองครองเพือ่มาขออนุญาตตอ่ไปได้ในขณะนี้   เพราะอยู่
ระหว่างการยกร่างระเบียบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และหมอ
พื้นบ้านไม่ได้ให้บริการรักษาด้วยกญัชาในพ้ืนท่ีอยู่แล้ว   ทั้งนี้การ
ด าเนินการของแพทย์แผนไทย หมอพ้ืนบ้านต้องท าภายใต้เงื่อนไข 
ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงฯ 

กำรแจ้งครอบครองกัญชำเพ่ือ 
นิรโทษกรรมนั้น  แจ้งเพ่ืออะไร  และผลิตภัณฑก์ัญชำ 
ที่ส่งมอบต้องส่งวิเครำะห์หรือไม่อย่ำงไร 
 
 

ผู้แจ้งครอบครองกัญชาน้ันมีความผิดแตไ่มต่้องรับโทษ  รวมถึง
ผลิตภณัฑ์ที่มีการส่งมอบไม่ต้องด าเนินการตรวจวิเคราะห์
เนื่องจากคนแจ้งการครอบครองรบัรองผลติภณัฑ์นั้นแล้วว่าเป็น
กัญชา  ยกเว้นกรณีที่เมื่อตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว  
มีผู้ขอใช้ประโยชน์อาจจ าเป็นต้องส่งตรวจวิเคราะห์   

หำกต้องกำรสอบถำมข้อมูลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กัญชำท้ังหมดสำมำรถสอบถำมได้ที่ใดบ้ำง 

 

1. สายด่วนกัญชา โทร 1556 กด 3 
2. OSSC ช้ัน 2 
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด 
4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทกุจังหวัด 
5. website กองควบคุมวัตถุเสพติด   
http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/MARIJUANA62.aspx 
 

เมื่อครบ  90 วันที่แจ้งกำรครอบครองแล้ว  กัญชำท่ี
ผู้ป่วยครอบครองหมดจะสำมำรถหำกัญชำเพ่ิมเติมได้
จำกแหล่งใด 

ผู้ป่วย สามารถใช้ยากัญชาได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ฯ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง    ซึ่งออกตาม 
พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.  2562 
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หำกมีกัญชำไว้ในครอบครอง  แต่ไม่ได้แจ้งกำร
ครอบครองภำยใน  90  วัน  ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร  
จะมีควำมผิดหรือไม่  หำกมีควำมผิดจะมีโทษอย่ำงไร
บ้ำง 
 

มีความผดิฐานมไีว้ในครอบครองยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 
โดยไม่ได้รับอนญุาต มโีทษตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัตฯิ 
คือ จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไมเ่กิน 100,000 บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 
 

ครอบครอง CBD ต้องแจ้งกำรครอบครองหรือไม่ CBD ที่ได้จากการสกัดพืชกัญชา ปัจจุบันยังคงควบคุมเป็น 
ยาเสพตดิให้โทษในประเภท5 กัญชา ดังนั้นจึงต้องแจ้งการ
ครอบครองด้วย  

กำรขออนุญำตปลูกกัญชำ สำมำรถท ำได้หรือไม่   
 

หากประสงค์จะขออนุญาตปลูกสามารถกระท าได้ โดยผู้ที่จะขอ
อนุญาตปลูกไดต้้องมีคุณสมบตัิตาม มาตรา 26/5 ตาม พรบ ยา
เสพติดใหโ้ทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 และต้องอยู่ภายใต้กรอบ
มาตรา 21 ของ พรบ (ฉบับท่ี7) ด้วย (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 26/5 ต้องด าเนินการร่วมกับผู้ขอ
อนุญาตที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ทัง้นี้ ไม่รวมกรณีการศึกษาวิจัย)  
ปัจจุบันมีกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลติ 
จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมไีวัในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ.2559   

กำรขออนุญำตน ำเข้ำ ส่งออกกญัชำ สำมำรถท ำได้
หรือไม่   
 

หากประสงค์จะขออนุญาต น าเข้า ส่งออก สามารถกระท าได้ โดย
ผู้ที่จะขออนุญาตน าเข้า ส่งออกไดต้้องมีคุณสมบัตติาม มาตรา 
26/5 ตาม พรบ ยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 และต้อง
อยู่ภายใต้กรอบมาตรา 21 ของ พรบ (ฉบับท่ี7) ด้วย (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 26/5 ต้องด าเนินการ
ร่วมกับผู้ขออนุญาตที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีการ
ศึกษาวิจัย)  ปัจจุบันมีกฎกระทรวง การขออนุญาตและการ
อนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไวัในครอบครองซึ่งยา
เสพติดใหโ้ทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ.2559  ในการ
น าเข้า ส่งออกต้องมีใบอนุญาตระหว่างประเทศด้วย  

กลุ่มที1่ หลังจำกแจ้งแล้ว ให้หยุดด ำเนินกำรหรือไม่   
 

การครอบครองนั้น หมายถึงการครอบครองกัญชาไว้เฉยๆ   
ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรใดๆ จนกว่ำจะมกีำรอนุญำตหรือไม่
อนุญำต  โดย ถ้าผู้แจ้งการครอบครองกัญชามีคุณสมบตัิตามที่
ก าหนด   ต้องมาแจ้งการครอบครองกัญชาตามพื้นท่ีที่ครองครอง  
นั่นคือ   
กรุงเทพฯ  แจ้งท่ี อย.  
ภูมิภาค  แจ้งที่  สสจ.   
โดยแจ้งตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด  จากนั้น  ผู้รับแจ้งต้องออก
หนังสือการมไีว้ในครอบครองและสามารถครอบครองกัญชาต่อไป
ได้   การครอบครองนั้น  หมายถึง  ครอบครองกัญชาไว้เฉย ๆ ยัง
ไม่สามรถด าเนินการใด ๆ ได้จนกว่าจะมีการอนุญาตหรือไม่
อนุญาต   การแจ้งครอบครองกัญชาของบุคคลตามมาตรา  26/5  
นั้น  เป็นการแจ้งเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อการ
ศึกษาวิจัย เท่านั้น  
ทันทีท่ีกฎกระทรวงใหม่มผีลบังคับใช้ ผู้ที่เคยแจ้งครอบครองกัญชา
ต้องมาขออนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับใหม่   เช่นกรณ ี
ขออนุญาตผลิต ต้องยื่นค าขอและผ่านคณะกรรมการควบคุม 
ยาเสพตดิให้โทษ เพื่อพิจารณาเหน็ชอบต่อเลขาอย. ต่อไป 
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มหำวิทยำลัยรัฐและเอกชน ขออนุญำตได้หรือไม่
อย่ำงไร  
     

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

สอบถำม มีกรณี บุคคลอื่นที่ไม่เขำ้เงื่อนไข เดินมำท่ี 
สสจ.แจ้งว่ำ มีต้นกัญชำ เป็นหลำยๆแปลง จะขอมำ
แจ้ง   ท ำได้หรือไม่  และจะส่งมอบอย่ำงไร 
 

บุคคลอื่น ท่ีไมเ่ข้าเงื่อนไข จัดอยู่ในกลุ่มประเภท ท่ี 3 (ไม่มี
คุณสมบัติตามมาตรา 26/5 หรือ ไม่ใช่ผู้ป่วย) ให้ สสจ  
๑.ด าเนินการตาม Flow chart โดยอาจให้ คณะท างานระดับ
อ าเภอ หรือระดับต าบล จากศูนย ์ศอ.ปส (อ) ช่วยตรวจสอบ 
ขนาดพื้นท่ีปลูก                                     
๒.การส่งมอบ ให้โดยลงรายละเอยีดขนาดของพื้นที่ปลูก ตาม
บันทึกแจ้งการมีไว่ในครอบครอง ส่งมอบ และรับมอบไว ้ว่ามีพื้นท่ี
ขนาดกี่ไร่ หรือ ก่ีตารางวา 

กรณีกลุ่มวิสำหกจิชมุชนุ ที่เขำไม่ได้มำแจ้งว่ำมี
ครอบครองภำยใน 90 วัน แต่เขำมำยื่นขออนุญำตเลย 
หลังจำกนัน้ได้หรือไม่ 

ให้มาแจ้งนิรโทษก่อน พออนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องออกให้รีบมาขอ
อนุญาต 

น ำเข้ำ hemp seed oil 10 กิโลกรัม มำเมื่อปลำยปีที่
แล้ว เพ่ือท ำน้ ำมันนวด ของติดด่ำนฯ เข้ำข่ำยขอนิร
โทษฯ หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายฯ เนื่องจากเป็นการน าเข้า มิใช่การครอบครอง 
 

กรณีกลุ่มวิสำหกจิชมุชนุ สนใจจะปลูก แต่ตอนนี้ยังไม่มี
ไว้ครอบครอง  ให้ด ำเนินกำรอย่ำงไร  
 
 

1พิจารณาคณุสมบัตผิู้ยื่นค าขอตามมาตรา26/5(4)  คือ วิสาหกิจ
ชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกจิชุมชน และ
ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของหน่วยงานของ
รัฐตาม 26/5(1)  หรือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา 
26/5(3)  
2หากยื่นภายใน 5 ปีนับแต่วันท่ี พรบ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ (19กพ2562)  และต้องอยู่ภายใต้กรอบ
มาตรา 21 ของ พรบ (ฉบับท่ี7) ด้วย น่ันคือ ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) โดยและด าเนินการตามกฎกระทรวง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมี
ไวัในครอบครองซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 
5 พ.ศ.2559  พร้อมด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ด้านการ
จัดเตรียมสถานท่ี การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้ส าหรับผู้
ขอรับอนุญาตปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 
และแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ. 2562  

สอบถำมเร่ือง ข้อ1(2) ในส่วนของ เภสัชกับสัตวแพทย์ 
สำมำรถครอบครองกัญชำ ในเงื่อนไขใดบ้ำง เช่น 
แจ้งต้นสดได้หรือไม่ 
 

เมื่อ สสจ รับแจ้งการครอบครอง จาก บุคคลที่มีโอกาสได้รับ
อนุญาต ท่ีมีคณุสมบตัิตามมาตรา 26/5 (กลุ่ม ๑)  บุคคลกลุ่ม
ดังกล่าวจะสามารถครอบครองต่อได้ แตไ่มส่ามารถด าเนินการต่อ
ได้ จนกว่าจะไดร้ับการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ 

 
 

 


