
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพตดิให้โทษในประเภท  ๕  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ ง   และมาตรา  ๘  (๑)  และ  (๒)   
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ล าดับที่  ๑  ในบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๓๑  
กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ล าดับที ่ ช่ือยาเสพติดใหโ้ทษ ช่ือทางเคมี เงื่อนไข 
๑ กัญชา  (cannabis)   - ซึ่งเป็นพืชในสกุล  Cannabis  ทั้งนี ้ ให้หมายความรวมถึง   

- ทุกส่วนของพืชกัญชา  เช่น  ใบ  ดอก  ยอด  ผล  ล าต้น   
- วัตถุหรือสารต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่ในพืชกัญชา  เช่น  ยาง  น้ ามัน 

ยกเว้น   
๑. กัญชง  (hemp)  ที่ได้ประกาศเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 

๒. แคนนาบิไดออล  (cannabidiol,  CBD)  ที่สกัดจากกัญชา  
ซึ่งมีความบริสุทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  ๙๙  โดยมีปริมาณ
สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล  (tetrahydrocannabinol,  THC)  
ไม่เกินร้อยละ  ๐.๐๑  โดยน้ าหนัก 

๓. สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล  
(cannabidiol,  CBD)  เป็นส่วนประกอบหลักและมีสารเตตรา
ไฮโดรแคนนาบินอล  (tetrahydrocannabinol,  THC)  ไม่เกิน
ร้อยละ  ๐.๒  โดยน้ าหนัก  ซึ่งเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และต้องใช้ 
ตามวัตถุประสงค์ทางยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เท่านั้น   

 ทั้งนี้   ภายในระยะเวลา  ๕  ปีแรกนับแต่วันที่ประกาศนี้ 
มีผลใช้บังคับ  การยกเว้นให้ใช้บังคับเฉพาะกับการผลิตในประเทศ
ของผู้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ 

๔. เปลือกแห้ง  แกนล าต้นแห้ง  เส้นใยแห้ง  และผลิตภัณฑ์ 
ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง  แกนล าต้นแห้ง  เส้นใยแห้ง 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้  เป็นล าดับที่  ๕  ของชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ลงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ล าดับที ่ ช่ือยาเสพติดใหโ้ทษ ช่ือทางเคมี เงื่อนไข 
๕ กัญชง  (hemp)   - ซึ่งมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า  Cannabis  sativa  L.  subsp.  sativa  

อันเป็นชนิดย่อยของพืชกัญชา  (Cannabis  sativa  L.)  ทั้งนี้  

ให้หมายความรวมถึง  ทุกส่วนของพืชกัญชง  เช่น  ใบ  ดอก  ยอด  

ผล  ล าต้น   ที่ มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 

(tetrahydrocannabinol,  THC)  และลักษณะเป็นไปตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ยกเว้น 

๑. แคนนาบิไดออล  (cannabidiol,  CBD)  ที่สกัดจากกัญชง 

ซึ่งมีความบริสุทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  ๙๙  โดยมีปริมาณ 

สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล  (tetrahydrocannabinol,  THC)  

ไม่เกินร้อยละ  ๐.๐๑  โดยน้ าหนัก 

๒. สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด  ที่มีสารแคนนาบไิดออล  

(cannabidiol,  CBD)   เป็ นส่ วนประกอบหลั กและมี ส า ร 

เตตราไฮโดรแคนนาบินอล  (tetrahydrocannabinol,  THC)   

ไม่เกินร้อยละ  ๐.๒  โดยน้ าหนัก  ซึ่งเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์

สมุนไพร  ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และ

ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เท่านั้น 

๓. เมล็ดกัญชง  (hemp  seed)  หรือน้ ามันจากเมล็ดกัญชง  

(hemp  seed  oil)  ซึ่งเป็นอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางอาหารเท่าน้ัน 

๔. น้ ามันจากเมล็ดกัญชง  (hemp  seed  oil)  หรือสารสกัดจาก

เมล็ดกัญชง  ซึ่งเป็นเครื่องส าอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง  

และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางเครื่องส าอางเท่านั้น 

ทั้งนี้  เมล็ดกัญชงที่น าไปเป็นอาหาร  หรือเครื่องส าอางต้องเป็นเมล็ด

ที่ไม่สามารถน าไปเพาะพันธุ์ได้  (non-viable  seed)  หรือถูกท าให้

ไม่มีชีวิต  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ล าดับที ่ ช่ือยาเสพติดใหโ้ทษ ช่ือทางเคมี เงื่อนไข 

๕. เปลือกแห้ง  แกนล าต้นแห้ง  เส้นใยแห้ง  และผลิตภัณฑ์ 

ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง  แกนล าต้นแห้ง  เส้นใยแห้ง 

ภายในระยะเวลา  ๕  ปีแรกนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  

การยกเว้นตามข้อ  ๒  ถึงข้อ  ๔  ให้ใช้บังคับเฉพาะกับการผลิต

ภายในประเทศของผู้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2๗  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒


