เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา สาหรับผู้ปว่ ยที่มีความจาเป็นต้องใช้
เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ
ให้ไม่ต้องรับโทษ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็น การสมควรกาหนดให้ผู้ป่วยที่มีความจาเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว
ก่ อ นกฎหมายมีผ ลใช้ บัง คับ ไม่ ต้ อ งรับ โทษ โดยต้ อ งปฏิ บั ติต ามหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อนไข
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ ๓๙๙-๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ เฉพาะกั ญ ชา
เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว และมีไ ว้ในครอบครองยาเสพติด ให้โทษในประเภท ๕ ดังกล่าวก่อนวันที่
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ให้แสดงเอกสารหรือหลักฐาน
ที่แสดงอาการความเจ็บป่วยจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แ ผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ข้อ ๒ ให้ ผู้ ป่ ว ยหรือ ผู้ แ ทนแจ้ งการมี ไว้ใ นครอบครอง พร้ อ มเอกสารหรือ หลักฐานของ
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ตามข้ อ ๑ ภายในก าหนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ และให้ใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาดังกล่าว
ในการรักษาโรคเฉพาะตัว ต่อไปได้
ข้อ ๓ ปริมาณของกัญชาที่มีไว้ในครอบครองในการรักษาโรคเฉพาะตัว ต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะของโรค โดยพิจารณาจากเอกสารหรือหลักฐานของผู้ ประกอบวิชาชีพ ตามข้อ ๑ ปริมาณ
ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ต้ อ งไม่ เ กิ น เก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้ บั ง คั บ หรื อ จนกว่ า จะได้รั บการรั กษาและได้รั บ ยาเสพติด ให้โ ทษในประเภท ๕
เฉพาะกัญชาที่สั่งจ่ายจากหน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพ ที่มีใบอนุญาตตาม
กฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๒ (๑) มาตรา ๒๖/๒ (๓) มาตรา ๒๖/๓ มาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒
มาตรา ๓๔/๓ มาตรา ๓๔/๔ แก้ ไ ขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญญัติย าเสพติด ให้โ ทษ (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กรณีมีกัญชาไว้ในครอบครองปริมาณเกินตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งและส่งมอบกัญชาปริมาณ
ที่เกินดังกล่าว
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานผู้รับแจ้งการมีไว้ในครอบครอง ตามข้อ ๓ รวบรวมกัญชาที่รับมอบ
เพื่อดาเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดให้ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้ทาลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๕ การแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้แจ้ง
ณ ท้องที่ตามภูมิลาเนาหรือที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยที่มีความจาเป็นต้องใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพาะกัญชานั้นตั้งอยู่ โดยให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ให้ แ จ้ ง ณ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
(๒) ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้แจ้ง ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๓) การยื่น คาขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยคานึงถึงการอานวย
ความสะดวกและการลดภาระแก่ผู้ยื่นคาขอ ทั้ง นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกาหนด
เมื่ อ ครบก าหนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้ บั ง คับ ให้ ส านั กงานสาธารณสุ ขจัง หวัด แจ้งข้อ มูลตามวรรคหนึ่งมายั งเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาด้วย
ทั้งนี้ การแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา การส่งมอบ
และรับมอบกัญชาที่มีไว้ในครอบครองเกินปริมาณ ตามข้อ ๓ วรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เลขรับแจ้งที่……………………………….
วันที่…………………………………..………
(สาหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

บันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
สถานที่ .......................................................................................
วันที่ ............เดือน ......................พ.ศ. ...............เวลา.............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่...........................................................................................................................
ขอแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว โดยข้าพเจ้า
ได้ป่วยเป็นโรคหรือมีอาการ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................................................
โดยมีใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองการเจ็บป่วย จากผู้ประกอบวิชาชีพดังนี้
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชื่อ ...............................................................เลขที่ใบประกอบ .........................
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ชื่อ .............................................................เลขที่ใบประกอบ ........................
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ชื่อ ................................................เลขที่ใบประกอบ .......................
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชื่อ ......................................เลขที่ใบประกอบ ....................
หมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ชื่อ ..................................................................
เลขที่ใบรับรองหรือใบอนุญาต ที่ ......................................
โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อใช้รักษาเฉพาะตัว
ปริมาณที่จาเป็นต้องใช้ภายในเก้าสิบวันนับแต่พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ
เกินปริมาณที่จาเป็นต้องใช้ภายในเก้าสิบวันนับแต่พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ
และได้นากัญชาส่วนที่เกินปริมาณมาส่งมอบ ตามบันทึกแจ้งการส่งมอบด้วยแล้ว
อื่นๆ (ระบุรายละเอียด)...............................................................................................................................................................
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองการเจ็บป่วยของผู้ประกอบวิชาชีพตาม
ข้างต้น ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารตามข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ .................................................... (ผู้ป่วย)
(..........................................................)
ลงชื่อ .................................................... (ผู้แทน)
(..........................................................)
ลงชื่อ ..................................................... (เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับแจ้ง)
(..........................................................)
ลงชื่อ ........................................................ (เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับแจ้ง)
(..........................................................)

เลขรับแจ้งที่……………………………….
วันที่…………………………………..………
(สาหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

บันทึกแจ้งการส่งมอบและรับมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
ที่มีไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่ใช้รักษาตัวเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
สถานที่ .......................................................................................
วันที่ ............เดือน ......................พ.ศ. ...............เวลา.............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่...........................................................................................................................
ขอแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เกินปริมาณที่ใช้ในการรักษาโรค
เฉพาะตัวและยินยอมมอบกัญชาที่มีไว้ในครอบครองที่เกินปริมาณดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษไว้เพื่อเป็นหลักฐานและไม่ประสงค์รับกัญชาดังกล่าวคืน โดยมีรายละเอียดของกัญชา ดังนี้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
เจ้าหน้าที่ได้ทาการตรวจสอบรายการของกัญชาดังกล่าวต่อหน้าข้าพเจ้า พบว่า ถูกต้อง ตรงตาม
รายละเอียดที่บันทึกไว้ข้างต้นแล้ว จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ ............................................ (ผู้ส่งมอบ)
(...................................................)
ลงชื่อ ..............................................พยาน
(...................................................)

ลงชื่อ ................................................... (เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับมอบ)
(................................................)
ลงชื่อ .................................................. (เจ้าหน้าที่ผู้รบั มอบ)
(.................................................)

ลงชื่อ ..............................................พยาน
(...................................................)

ลงชื่อ .................................................. (เจ้าหน้าที่ผู้รบั มอบ)
(................................................)

