
 

 

 
 

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง หลกัเกณฑ8 วิธีการ และเงือ่นไข สำหรบัผูBปCวยที่มีความจำเปHนตBองใชBกัญชาเพือ่รักษาโรคเฉพาะตัว  

กQอนพระราชบญัญัติยาเสพติดใหBโทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใชBบังคับ ใหBไมQตBองรับโทษ  

พ.ศ. .... 

 

โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหBโทษ (ฉบับที ่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดใหBผูBปCวยที ่มี                 

ความจำเปHนตBองใชBกัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว กQอนกฎหมายมีผลใชBบังคับ ไมQตBองรับโทษ โดยตBอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ8 วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่รัฐมนตรีวQาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหQงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหBโทษ (ฉบับ

ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ รัฐมนตรีวQาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยา

เสพติดใหBโทษ ในการประชุมครั้งที่ ..... เมื่อวันที่ ......จึงออกประกาศไวB ดังตQอไปน้ี 

 ขBอ ๑  กัญชาที่มีไวBในครอบครองตBองอยูQในลักษณะเปHนตำรับยาหรือผลิตภัณฑ8สำเร็จรูป 

พรBอมใชB 

 ขBอ ๒ ใหBผูBปCวยที่มีความจำเปHนตBองใชBยาเสพติดใหBโทษในประเภท ๕ กัญชาตามขBอ ๑  

เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว และมีไวBในครอบครองยาเสพติดใหBโทษในประเภท ๕ ดังกลQาวกQอนกฎหมายมีผลใชB

บังคับ ใหBแสดงเอกสารหรือหลักฐานจากผูBประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูBประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผูBประกอบ

วิชาชีพการแพทย8แผนไทย ผูBประกอบวิชาชีพการแพทย8แผนไทยประยุกต8  

 ขBอ ๓ ใหBแจBงการมีไวBในครอบครอง พรBอมเอกสารหรือหลักฐานของผูBประกอบวิชาชีพตามขBอ 

๒ ภายในกำหนดเกBาสิบวัน และใหBใชBยาเสพติดใหBโทษในประเภท ๕ กัญชา ดังกลQาวในการรักษาโรคเฉพาะตัว 

ตQอไปไดB  

 ขBอ ๔ ปริมาณของกัญชาที่มีไวBในครอบครองในการรักษาโรคเฉพาะตัว ตBองเหมาะสมกับ

ลักษณะของโรค โดยพิจารณาจากเอกสารหรือหลักฐานของผูBประกอบวิชาชีพ ตามขBอ ๒ ปริมาณที่จำเปHนตBองใชB  

ตBองไมQเกินเกBาสิบวันนับแตQพระราชบัญญัติยาเสพติดใหBโทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใชBบังคับ หรือจนกวQา           

จะไดBรับการรักษาและไดBรับยาเสพติดใหBโทษในประเภท ๕ กัญชาตามขBอ ๑ ที่สั่งจQายจากหนQวยงานของรัฐ 

สภากาชาดไทย หรือผูBประกอบวิชาชีพ ที่มีใบอนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต 

นำเขBา สQงออก จำหนQาย หรือมีไวBในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหBโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

 กรณีมีกัญชาไวBในครอบครองปริมาณเกินตามวรรคหน่ึง ใหBแจBงและสQงมอบกัญชาปริมาณ 

ที่เกินดังกลQาว  

 

 

(ร$าง) 



 

 

 

-๒- 

ขBอ ๕ การแจBงการมีไวBในครอบครองยาเสพติดใหBโทษในประเภท ๕ กัญชา ตามขBอ ๑ ใหBแจBง 

ณ ทBองที่ที่ตามภูมิลำเนาที่อยูQอาศัยของผูBปCวยที่มีความจำเปHนตBองใชBยาเสพติดใหBโทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชา

ปรุงผสมน้ันต้ังอยูQ โดยใหBดำเนินการอยQางใดอยQางหน่ึง ดังตQอไปน้ี 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหBแจBง ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

                     (๒) ในทBองที่จังหวัดอื่น ใหBแจBง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 (๓)  การย่ืนคำขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส8หรือวิธีการอื่นใด โดยคำนึงถึงการอำนวย

ความสะดวกและการลดภาระแกQผูBย่ืนคำขอ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ8และวิธีการที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

  ทั้งน้ี การแจBงการมีไวBในครอบครองยาเสพติดใหBโทษในประเภท ๕ กัญชา ตามขBอ ๑  

การสQงมอบและรับมอบกัญชาที่มีไวBในครอบครองเกินปริมาณ ตามขBอ ๔ วรรคสอง ใหBเปHนไปตามแบบที่แนบทBาย

ประกาศน้ี 

 ขBอ ๖ ประกาศฉบับน้ีใหBมีผลใชBบังคับต้ังแตQวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปHนตBนไป 

 

         ประกาศ ณ วันที ่  

 

 

    รัฐมนตรีวQาการกระทรวงสาธารณสุข   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกแจ0งการมีไว0ในครอบครองยาเสพติดให0โทษในประเภท ๕ ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู$  

เพ่ือรักษาโรคเฉพาะตัวของผู0ปOวย   

ตามมาตรา ๒๒ แห$งพระราชบญัญัติยาเสพติดให0โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

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

                                                         วันที่ ............เดือน ......................พ.ศ. ...............เวลา............. 

 

               ขBาพเจBา (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................ขอแจBงการมีไวBใน

ครอบครองยาเสพติดใหBโทษในประเภท ๕ ที่มกีัญชาปรุงผสมอยูQ เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว โดยขBาพเจBาไดBปCวย

เปHนโรคหรือมอีาการ ดังมรีายละเอียด ดังน้ี 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

โดยมีใบรบัรองแพทย8หรอืใบรับรองการเจ็บปCวย จากผูBประกอบวิชาชีพดังน้ี  

     ผูBประกอบวิชาชีพเวชกรรม ช่ือ .........................................................เลขที่ใบประกอบ ว. ........................  

     ผูBประกอบวิชาชีพทันตกรรม ช่ือ .........................................................เลขที่ใบประกอบ ว. ........................  

     ผูBประกอบวิชาชีพการแพทย8แผนไทย ช่ือ ..............................................เลขที่ใบประกอบ ว. ....................  

     ผูBประกอบวิชาชีพการแพทย8แผนไทยประยุกต8 ช่ือ ..............................................เลขที่ใบประกอบ ว. ....................  

         โดยมีปริมาณยาเสพติดให0โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพ่ือใช0รักษาเฉพาะตัว        

                  ปริมาณทีจ่ำเปHนตBองใชBภายในเกBาสิบวันนับแตQพระราชบัญญัติฯ ใชBบังคับ 

                  เกินปริมาณทีจ่ำเปHนตBองใชBภายในเกBาสิบวันนับแตQพระราชบัญญัติฯ ใชBบังคับ  

                  และไดBนำกัญชาสQวนที่เกินปริมาณมาสQงมอบ ตามบันทึกแจBงการสQงมอบดBวยแลBว 

              พรBอมน้ี ขBาพเจBาไดBแนบใบรบัรองแพทย8หรือใบรบัรองการเจบ็ปCวยของผูBประกอบวิชาชีพตาม

ขBางตBน ไวBเพื่อเปHนหลักฐาน และขอรบัรองวQาขBอมูลและเอกสารตามขBางตBนเปHนความจรงิทุกประการ 

 

                                                              ลงช่ือ .................................................... (ผูBปCวย) 

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

                                                              ลงช่ือ .................................................... (ผูBแทน) 

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

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

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

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

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



 

 

บนัทึกแจ0งการส$งมอบและรับมอบยาเสพติดให0โทษในประเภท ๕ ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู$  

ท่ีมีไว0ในครอบครองเกินปริมาณท่ีใช0รักษาตัวเพ่ือรักษาโรคเฉพาะตัว  

ตามมาตรา ๒๒ แห$งพระราชบญัญัติยาเสพติดให0โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

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

                                                         วันที่ ............เดือน ......................พ.ศ. ...............เวลา............. 

 

               ขBาพเจBา (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................ขอแจBงการมีไวBใน

ครอบครองยาเสพติดใหBโทษในประเภท ๕ ที่มกีัญชาปรุงผสมอยูQ เกินปริมาณที่ใชBในการรักษาโรคเฉพาะตัว

และยินยอมมอบกัญชาที่มีไวBในครอบครองที่เกินปริมาณดังกลQาวใหBเจBาหนBาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพติด

ใหBโทษไวBเพื่อเปHนหลักฐานและไมQประสงค8รับกัญชาดังกลQาวคืน โดยมีรายละเอียดของกญัชา ดังน้ี 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

               เจBาหนBาที่ไดBทำการตรวจสอบรายการของกญัชาดังกลQาวตQอหนBาขBาพเจBา พบวQา ถูกตBอง ตรงตาม

รายละเอียดทีบ่ันทึกไวBขBางตBนแลBว จงึรQวมกันลงลายมือช่ือไวBเปHนหลักฐาน 

       ลงช่ือ ............................................ (ผูBสQงมอบ)      ลงช่ือ .................................................... (ผูBรบัมอบ) 

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

      ลงช่ือ ..............................................พยาน            ลงช่ือ .................................................... (ผูBรบัมอบ) 

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

      ลงช่ือ ..............................................พยาน            ลงช่ือ .................................................... (ผูBรบัมอบ) 

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

                                                                   ลงช่ือ .................................................... (ผูBรบัมอบ) 

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

                                                                   ลงช่ือ .................................................... (ผูBรบัมอบ) 

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

 


