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แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่  
ในการรับแจ้งและออกหนังสือแสดงการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

(กรณีเป็นหน่วยงานหรือบุคคล ตามมาตรา ๒๖/๕ และบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ป่วยตามมาตรา ๒๒(๒)) 
 
คุณสมบัติผู้แจ้งการครอบครอง มีดังนี้ :   
๑. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ ดังนี้ 
� ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์  
� ให้บริการทางการแพทย์เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ 
� ให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ หรือเภสัชกรรม 
� การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด   
หรือสภากาชาดไทย 

๒. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

๓. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนด้านทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
๔. เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และร่วมด าเนินการ

ภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลกับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี ้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ดังกล่าว สามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรต ารับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้     

๕. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 
๖. ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศน ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา         
๗. ผู้ขออนุญาตอ่ืน ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด      

 

หมายเหตุ:  *   ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องมสีัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่หรือส านักงานในประเทศไทย 
              **  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และกรรมการของนิติบุคคล  
                   หุ้นส่วนหรือผูถ้ือหุ้นอย่างน้อยสองในสามต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย  

 *** กรณผีู้แจ้งที่ไม่มีคุณสมบัติตาม ๗ ข้อ ข้างต้น ให้แจ้งการครอบครองกัญชา และรีบส่งมอบกัญชา
ตอ่เจ้าหน้าที่โดยเร็ว โดยด าเนินการตามแบบแนบท้ายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
การก าหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขหรือ
ให้ท าลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคลซึ่งไม่ต้องรับโทษตามมาตรา ๒๒ แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
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เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ มีดังนี้ : 
๑. แบบแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา (แบบ ย.ส. ๕-๑ เฉพาะกัญชา ตาม ม.๒๒ (๑)) 
๒. หลักฐานที่แสดงวัตถุประสงค์ของการครอบครองเพ่ือประโยชน์ของการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย ศึกษาวิจัย แล้วแต่กรณี 

(เช่น โครงการศึกษาวิจัย หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงว่าจะด าเนินการขออนุญาตเกี่ยวกับอะไรบ้าง) 
๓. แสดงกัญชาที่ครอบครองอยู่   
� หากมีปริมาณน้อย ให้น ากัญชาที่ครอบครองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่แจ้ง  
� หากมีปริมาณมาก หรือไม่สามารถน ากัญชามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ให้ถ่ายภาพแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่แจ้ง 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ท าการนัดหมาย เพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่เก็บรักษากัญชาต่อไป 
๔. เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม ได้แก่ 
คุณสมบัติผู้แจ้งการครอบครอง เอกสารหรือหลักฐาน 

๑. หน่วยงานของรัฐ x หลักฐานแสดงการเป็นหน่วยงานของรัฐ 

๒. ผู้ประกอบวิชาชีพ x ใบประกอบวิชาชีพ 
๓. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  x หลักฐานแสดงการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่เก่ียวกับศึกษาวิจัย    

    การเรียน การสอน หรือวิทยาศาสตร์ ทางด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
๔. เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็น

วิสาหกิจชุมชน 
x หนังสือแสดงการจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจชุมชน 

หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์การเกษตร 

x เอกสารแสดงความร่วมมือและการด าเนินการ ภายใต้การก ากับดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการอุดมศึกษาฯ 

๕. ผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะระหว่างประเทศ 

x ใบอนุญาตให้จดทะเบียนในราชอาณาจักร ซ่ึงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
สาธารณะระหว่างประเทศ 

๖. ผู้ป่วยเดินทาง 
ระหว่างประเทศ 

x หนังสือเดินทาง  

x เอกสารแสดงการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย 

x ใบรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ/หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 
๗. ผู้ขออนุญาตอ่ืน 

ตามท่ี รัฐมนตรีเห็นชอบ 
x หลักฐานแสดงการเป็นผู้ขออนุญาต แล้วแตก่รณี   
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ขั้นตอนการด าเนินการ  

 
                                              ๑. เจ้าหน้าที่รับแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ 

       
 
 

                    ๒. เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน ให้สอดคล้องกับท่ีระบุใน 
                          แบบแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ ดังนี้ 

x พิจารณาเอกสารว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕  

x พิจารณาลักษณะและจ านวน/ปริมาณของกัญชาที่มายื่น 

x พิจารณาวัตถุประสงค์ของการครอบครอง 

x กรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ตรวจสอบเลขบัตรประจ าตัว  

x กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน และนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
และกรรมการของนิติบุคคลหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสาม  
ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้ตรงตามบันทึกแจ้ง 

                             
   
 

๓. เจ้าหน้าทีพิ่จารณาออกหนังสือแสดงการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕      
เฉพาะกัญชา และออกเลขรับแจ้ง พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับแจ้งในหนังสือแสดงการมีไว้ใน
ครอบครอง ฯ จนกว่ากฎกระทรวงที่ออกตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
จะมีผลใช้บังคับ จากนั้นผู้แจ้งการครอบครองต้องมาด าเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตตาม
กฎกระทรวงใหม่ต่อไป 

x  หนังสือแสดงการมีไว้ในครอบครองฯ (ฉบับจริง) จะส่งให้กับผู้แจ้ง  
 และส าเนาหนังสือเก็บไว้ที่ผู้รับแจ้ง 

x  เจ้าหน้าที่ต้องกรอกข้อมูลแจ้งการมีไว้ในครอบครอง ลงใน template EXCEL  
 ตามแบบท่ีกองควบคุมวัตถุเสพติดก าหนดไว้ด้วย    

x  ต้องแจ้งเลขรับแจ้งที่ ให้จังหวัดรับทราบด้วย เช่น อาจมีการก าหนดเลขรหัสจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ ย.ส. ๕-๑ เฉพาะกัญชา ตาม ม.๒๒ (๑) 
 
 

 

แบบแจ้งการมีไว้ในครอบครอง 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
 
                                                                  เขียนที่..……………………………………………..…………… 
                                                         วันที่..…………..…. เดือน…….……....…….พ.ศ.………………….. 
 

๑. ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
         (ชื่อผู้แจ้งการมีไว้ในครอบครอง) 

     บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่.................................................................. .................................................... 
     หรือทะเบียนนิติบุคคล/บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี เลขที่ ...................................................................... ..........  
     อยู่เลขท่ี……………………….… ตรอก/ซอย……………..….………ถนน………………………………………………............  
      หมู่ที…่……………………………. ต าบล/แขวง………..………..… อ าเภอ/เขต……………….……………....……...………. 
      จังหวัด…………………………………………..............……............... โทรศัพท…์…….……………………….………………. 
          เป็นบุคคล/หน่วยงานตามข้อ ๑ ของประกาศ และแนบหลักฐานแสดงมาพร้อมนี้ (ระบุรายละเอียด) 
      ............................................................................................................................. ........................................ 
๒. ขอแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชา 

ณ สถานที่ คือ……………………………………………………………………….……………..……………...…………………........                                         
                                          (ชื่อสถานที่มีไว้ในครอบครอง) 

     อยู่เลขท่ี……………………….… ตรอก/ซอย………………………………..….……… ถนน…………………………...…..…….  
     หมู่ที่………………………………. ต าบล/แขวง…………………………..………..… อ าเภอ/เขต…………..…….……………. 
     จังหวัด………………………………………........................................... โทรศัพท…์……...........…………………………… 
     ลักษณะและจ านวน/ปริมาณกัญชาที่มีในครอบครอง................................................................................... 
     ............................................................................................................................. ......................................... 
๓. วัตถุประสงค์ของการครอบครอง  
� เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์  
� เพ่ือการรักษาผู้ป่วย  
� เพ่ือการศึกษาวิจัย 

๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๖ /๒ (๑)  มาตรา ๒๖/๒ (๓)  มาตรา ๒๖/๓ 
มาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ มาตรา ๓๔/๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ (ฉบับที ่๗) พ.ศ ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับแล้ว ข้าพเจ้าจะยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
ภายใน ๑๕ วัน หากพ้นก าหนดดังกล่าว แสดงว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะด าเนินการ และจะส่งมอบกัญชาที่เหลือ
ให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป  

ลายมือชื่อ………………………………….…………………….ผู้แจ้ง 
                                                                    (                                                ) 

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 

เลขรับแจ้งที่………………………………. 
วันที…่………………………………..……… 

(ส าหรับเจ้าหนา้ที่เปน็ผู้กรอก) 



 

 

แบบ ย.ส. ๕-๒ เฉพาะกัญชา ตาม ม.๒๒ (๑) 
 

 

 
 

 

 
 หนังสือแสดงการมีไว้ในครอบครอง 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
                                           

เลขรับแจ้ง ที่................ 
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่ 

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

            เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษหรือในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา  
             ตามมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                 
 โดยมีสถานที่มีไว้ในครอบครอง ชื่อ.............………………………………………………………………………………............... 
…….…….……………………………………………………………………………………….............................................................. 
อยู่เลขท่ี………………………………………..….........................…. ตรอก/ซอย……..…..….………..…………….................… 
ถนน……..………………………….……….…..… หมู่ที่…………...…………..…. ต าบล/แขวง………………..…....................…. 
อ าเภอ/เขต…………………...................… จังหวัด……………............…….. โทรศัพท์………………………………………..….      
ลักษณะและจ านวน/ปริมาณกัญชาที่มีไว้ในครอบครอง....................................................................................... 
.................................................................................................................... ......................................................... 
...................................................................................................... ....................................................................... 
.................................................................................................................... ......................................................... 
.................................................................................................................... ........................................................ 

หนังสือฉบับนี้ให้ใช้ได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๖ /๒ (๑)  
มาตรา ๒๖/๒ (๓)  มาตรา ๒๖/๓ มาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ มาตรา ๓๔/๔ แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่  ๗) พ.ศ ๒๕๖๒ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ซึ่งระบุไว้ในหนังสือ
ฉบับนี้เท่านั้น 

                        
                                             ให้ไว้ ณ วันที่............ เดือน............................ พ.ศ. ......................... 
 
                                                                           ……………………………………………….. 
                                                             ต าแหน่ง ...................................................... 
                                                                                      ผู้รับแจ้ง 
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