
 

 
 

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง หลักเกณฑ8 วิธีการ และเงื่อนไข การแจ?งการมีไว?ในครอบครองกัญชา  

สำหรับผู?มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ และบุคคลอื่นทีม่ิใชNผู?ปOวยตามมาตรา ๒๒(๒) 

กNอนพระราชบัญญัติยาเสพติดให?โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ใช?บังคับ 

ให?ไมNต?องรับโทษ พ.ศ. .... 

 

โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให?โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให?ใช?กัญชาเพื่อ

ประโยชน8ทางการแพทย8 การรักษาผู?ปOวย การใช?รักษาโรคเฉพาะตัว หรือการศึกษาวิจัยได? แตNด?วยมี

หนNวยงานหรือบุคคลผู?ครอบครองกัญชาเพื่อวัตถุประสงค8เหลNาน้ีกNอนกฎหมายมีผลใช?บังคับ ไมNต?องรับโทษ 

หากมีการดำเนินการตามที่รัฐมนตรีวNาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) แหNงพระราชบัญญัติยาเสพติดให?โทษ 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีวNาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติดให?โทษ ในการประชุมครั้งที่ ..... เมื่อวันที่ ......จึงออกประกาศไว? ดังตNอไปน้ี 

 ข?อ ๑  ให?หนNวยงานหรือบุคคลผู?ครอบครองกัญชากNอนกฎหมายมีผลใช?บังคับ เพื่อประโยชน8

ทางการแพทย8 การรักษาผู?ปOวย การใช?รักษาโรคเฉพาะตัว หรือการศึกษาวิจัย ดังตNอไปน้ี ต?องแจ?งปริมาณกัญชา

ที่มีไว?ในครอบครอง ภายในเก?าสิบวันนับแตNพระราชบัญญัติดังกลNาว ใช?บังคับ 

(๑) หนNวยงานของรัฐที่มีหน?าที่ศึกษาวิจัยหรือจดัการเรยีนการสอนทางการแพทย8 เภสัชศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 หรือเกษตรศาสตร8 หรือมีหน?าที่ให?บรกิารทางการแพทย8 เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร8 หรือมีหน?าที่

ให?บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน8ทางการแพทย8 หรือเภสัชกรรม หรือหนNวยงานของรัฐที่มีหน?าที่ใน             

การปbองกัน ปราบปราม และแก?ไขปcญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย 

(๒) ผู?ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู?ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู?ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

ผู?ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย8ช้ันหน่ึง ผู?ประกอบวิชาชีพการแพทย8แผนไทย ผู?ประกอบวิชาชีพการแพทย8แผน

ไทยประยุกต8 หรือหมอพื้นบ?านตามกฎหมายวNาด?วยวิชาชีพการแพทย8แผนไทย ทั้งน้ี ผู?ประกอบวิชาชีพการแพทย8

แผนไทยและหมอพื้นบ?าน ให?เปdนไปตามหลักเกณฑ8 วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวNาด?วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีหน?าที่ศึกษาวิจัยและ

จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย8หรือเภสัชศาสตร8 

(๔) ผู?ประกอบอาชีพผู?ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุNมเปdนวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียน  

ตามกฎหมายวNาด?วยการสNงเสริมวิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายวNาด?วยการน้ัน หรือสหกรณ8

การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายวNาด?วยสหกรณ8 ซึ่งดำเนินการภายใต?ความรNวมมือและกำกับดแลของ 

ผู?ขออนุญาตตาม (๑) หรือ (๓) ทั้งน้ี ผู?ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกลNาว สามารถรNวมผลิตและพัฒนาสูตร

ตำรับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได? เพื่อประโยชน8ทางการแพทย8 ภายใต?ความรNวมมือและกำกับดูแลของ 

ผู?ขออนุญาตตาม (๑) หรือ (๓) ด?วย 

  

(ร$าง) 



 

-๒- 

 

(๕) ผู?ประกอบการขนสNงสาธารณะระหวNางประเทศ 

(๖) ผู?ปOวยเดินทางระหวNางประเทศที่มีความจำเปdนต?องนำยาเสพติดให?โทษในประเภท ๕  

ติดตัวเข?ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อใช?รักษาโรคเฉพาะตัว 

(๗) ผู?ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดในกฎกระทรวง 

 ผู?ขออนญาตตามวรรคหน่ึง (๒)  (๓) (๔) และ (๗)  ในกรณีที่เปdนบุคคลธรรมดา ต?องมีสัญชาติ

ไทยและมีถ่ินที่อยูNในประเทศไทย  ในกรณีที่เปdนนิติบุคคลต?องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย  และกรรมการของ

นิติบุคคลหุ?นสNวนหรือผู?ถือหุ?นอยNางน?อยสองในสามต?องเปdนผู?มีสัญชาติไทย  และมีสำนักงานในประเทศไทย 

 ข?อ ๒ การแจ?งการมีไว?ในครอบครอง ตามข?อ ๑ ให?แจ?งตNอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามภูมิลำเนาทีอ่ยูNอาศัย หรือสถานที่ต้ังของสำนักงานใหญNกรณีเปdนนิติบุคคล  

 ข?อ ๓ การแจ?งการมีไว?ในครอบครอง ตามข?อ ๑ สามารถดำเนินการด?วยระบบอิเล็กทรอนิกส8

ตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด 

 ข?อ ๔ เมื่อเจ?าหน?าที่ผู?รับแจ?งพิจารณาคุณสมบัติของผู?แจ?งการมีไว?ในครอบครองวNาเปdนผู?มี

คุณสมบัติอยNางหน่ึงอยNางใด ตามข?อ ๑ แล?ว ให?พิจารณาออกหนังสือแสดงการครอบครองยาเสพติดให?โทษ 

ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตามมาตรา ๒๒ (๑) แหNงพระราชบัญญัติยาเสพติดให?โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได? 

ทั้งน้ี จนกวNาจะได?รับใบอนุญาตหรือมีคำสั่งไมNอนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต 

นำเข?า สNงออก จำหนNาย หรือมีไว?ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให?โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา แบบแจ?งการมีไว?

ในครอบครองและหนังสือแสดงการมีไว?ในครอบครอง ให?เปdนไปตามแบบที่แนบท?ายประกาศน้ี  

 ข?อ ๕ ให?ผู?แจ?งการมีไว?ในครอบครอง ตามข?อ ๑ แจ?งการครอบครองภายในระยะเวลาเก?าสิบวัน

นับแตNวันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให?โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช?บังคับ ไมNต?องรับโทษเกี่ยวกับยาเสพติด            

ให?โทษในประเภท ๕ (กัญชา) 

 ข?อ ๖ บุคคลอื่นทีม่ีไว?ในครอบครองหรือไมNเข?าเงือ่นไขคุณสมบัติอยNางหน่ึงอยNางใดตามข?อ ๑ ให?

ผู?แจ?งรีบสNงมอบกัญชาที่เหลือตNอพนักงานเจ?าหน?าที่โดยเร็วที่สุด   

 ข?อ ๗ ให?หนNวยงานผู?รับแจ?งการมีไว?ในครอบครอง ตามข?อ ๖ รวบรวมกัญชาที่รับมอบเพื่อ

ดำเนินการทำลาย ตามหลักเกณฑ8 วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวNาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด  

 ข?อ ๘ ประกาศฉบับน้ีให?มีผลใช?บังคับต้ังแตNวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปdนต?นไป 

 

         ประกาศ ณ วันที ่  

 

 

    รัฐมนตรีวNาการกระทรวงสาธารณสุข   

 

 

 

 



 

แบบ ย.ส. ๕-๑ เฉพาะกัญชา ตาม ม.๒๒ (๑) 

 

 

 

 

 

แบบแจ<งการมีไว<ในครอบครอง 

ยาเสพติดให<โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
 

                                                                  เขียนที่..……………………………………………..…………… 

                                                         วันที.่.…………..…. เดือน…….……....…….พ.ศ.………………….. 
 

๑. ข?าพเจ?า…………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

         (ช่ือผู?แจ?งการมีไว?ในครอบครอง) 

      อยูNเลขที่……………………….… ตรอก/ซอย……………..….………ถนน………………………………………………..........  

      หมูNที่………………………………. ตำบล/แขวง………..………..… อำเภอ/เขต……………….……………..……...……… 

      จงัหวัด…………………………………………..............……............... โทรศัพท8……….……………………………………… 
 

  

๒. ขอแจ?งการมีไว?ในครอบครองยาเสพติดให?โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

ณ สถานที่ คือ……………………………………………………………………….……………..………………………………........                                         

                                          (ช่ือสถานทีม่ีไว?ในครอบครอง) 

     อยูNเลขที…่…………………….… ตรอก/ซอย………………………………..….……… ถนน…………………………...……….  

     หมูNที่………………………………. ตำบล/แขวง…………………………..………..… อำเภอ/เขต……………….……………. 

     จังหวัด………………………………………..... โทรศัพท8…………………………………… 

     ปริมาณกัญชาที่มีในครอบครอง ................................................................................................................ 

 

ลายมือช่ือ………………………………….…………………….ผู?แจ?ง 

                                                                    (                                                ) 

 

หมายเหตุ ให?ขีดฆNาข?อความที่ไมNต?องการออก 

 

 

เลขรับแจ?งท่ี………………………………. 

วันท่ี…………………………………..……… 

(สำหรับเจ?าหน?าท่ีเปdนผู?กรอก) 



 

แบบ ย.ส. ๕-๒ เฉพาะกัญชา ตาม ม.๒๒ (๑) 

 

 

 

 

 หนังสือแสดงการมีไว<ในครอบครอง 

ยาเสพติดให<โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
                                           

เลขรบัแจ?ง ที่................ 

หนังสือฉบบัน้ีให?ไว?แกN 

 

……………………………………………………………....................................... 

            เพ่ือแสดงว$าเปOนผู<มีไว<ในครอบครองยาเสพติดให<โทษหรือในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา  

             ตามมาตรา ๒๒ (๑) แห$งพระราชบญัญัติยาเสพติดให<โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                 
 โดยมีสถานที่มีไว?ในครอบครอง ช่ือ.............………………………………………………………………………………............... 

…….…….……………………………………………………………………………………….............................................................. 

อยูNเลขที…่……………………………………..….........................…. ตรอก/ซอย……..…..….………..…………….................… 

ถนน……..………………………….……….…..… หมูNที่…………...…………..…. ตำบล/แขวง………………..…....................…. 

อำเภอ/เขต…………………...................… จงัหวัด……………............…….. โทรศัพท8………………………………………….      

จำนวน/ปรมิาณกัญชาที่มีไว?ในครอบครอง ........................................................................................................ 

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

 

                       หนังสือฉบับน้ีให?ใช?ได?จนกวNาจะมีคำสั่งไมNอนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและ

การอนุญาตผลิต นำเข?า สNงออก จำหนNาย หรอืมีไว?ในครอบครองซึง่ยาเสพติดให?โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชา 

และให?ใช?ได?เฉพาะสถานที่ซึ่งระบุไว?ในหนังสือฉบบัน้ีเทNาน้ัน 

                        

                                             ให?ไว? ณ วันที่............ เดือน............................ พ.ศ. ......................... 

 

                                                                           ……………………………………………….. 

                                                             ตำแหนNง ...................................................... 

                                                                                      ผู?รับแจ?ง 


