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ขอบเขตคู่มือ 
ครอบคลุมการด าเนินการตั้งแต่คุณสมบัติของผู้แจ้ง เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ และขั้นตอนการพิจา รณา  
ส าหรับผู้ใดที่มีกัญชาไว้ในครอบครอง เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย  การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว  
หรือการศึกษาวิจัย ก่อนวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ไม่ต้องรับโทษ (ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด) 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับ ชื่อกฎหมาย QR Code 

๑ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งการมีไว้ใน

ครอบครองกัญชา ส าหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ และ
บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วย ตามมาตรา ๒๒(๒) ก่อนพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ใช้บังคับให้ไม่ต้องรับ
โทษพ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การครอบครองยาเสพติด 
ให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ส าหรับผู้ป่วยที่มีความจ าเป็น 
ต้องใช้ เพ่ือรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติด 
ให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดให้ยาเสพติด 
ให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวง
สาธารณสุข หรือให้ท าลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล  
ซึ่งไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ภาพรวมแผนผังแสดงการแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา 
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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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
ต่อเจ้าหน้าที่โดยเร็ว 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  หลักฐานแสดงการเป็นหน่วยงานของรัฐ 

๒. ผู้ประกอบวิชาชีพ  ใบประกอบวิชาชีพ 
๓. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน   หลักฐานแสดงการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่เก่ียวกับศึกษาวิจัย    

    การเรียน การสอน หรือวิทยาศาสตร์ ทางด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
๔. เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็น

วิสาหกิจชุมชน 
 หนังสือแสดงการจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจชุมชน 

หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์การเกษตร 
 เอกสารแสดงความร่วมมือและการด าเนินการ ภายใต้การก ากับดูแลของ

หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการอุดมศึกษาฯ 
๕. ผู้ประกอบการขนส่ง

สาธารณะระหว่างประเทศ 
 ใบอนุญาตให้จดทะเบียนในราชอาณาจักร ซ่ึงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง

สาธารณะระหว่างประเทศ 
๖. ผู้ป่วยเดินทาง 

ระหว่างประเทศ 
 หนังสือเดินทาง  
 เอกสารแสดงการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย 
 ใบรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ/หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 

๗. ผู้ขออนุญาตอ่ืน 
ตามท่ี รฐัมนตรีเห็นชอบ 

 หลักฐานแสดงการเป็นผู้ขออนุญาต แล้วแตก่รณี   
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ขั้นตอนการด าเนินการ  
 

                                              ๑. เจ้าหน้าที่รับแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ 
       
 
 

                    ๒. เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน ให้สอดคล้องกับท่ีระบุใน 
                          แบบแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ ดังนี้ 

 พิจารณาเอกสารว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕  
 พิจารณาลักษณะและจ านวน/ปริมาณของกัญชาที่มายื่น 
 พิจารณาวัตถุประสงค์ของการครอบครอง 
 กรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ตรวจสอบเลขบัตรประจ าตัว  
 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 
  หนังสือแสดงการมีไว้ในครอบครองฯ (ฉบับจริง) จะส่งให้กับผู้แจ้ง  

 และส าเนาหนังสือเก็บไว้ที่ผู้รับแจ้ง 
  เจ้าหน้าที่ต้องกรอกข้อมูลแจ้งการมีไว้ในครอบครอง ลงใน template EXCEL  

 ตามแบบท่ีกองควบคุมวัตถุเสพติดก าหนดไว้ด้วย    
  ต้องแจ้งเลขรับแจ้งที่ ให้จังหวัดรับทราบด้วย เช่น อาจมีการก าหนดเลขรหัสจังหวัด 
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แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่  

ในการรับแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา  
(กรณีเป็นผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องใช้เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว) 

 
 
คุณสมบัติผู้แจ้งการครอบครอง  
คือ ผู้ป่วยทีม่ีความจ าเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตนและมีครอบครอง  กัญชาไว้ก่อนวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๖๒ 
 
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ป่วยต้องแจ้ง :  
๑. แบบบันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพ่ือรักษาโรคเฉพาะตัวของ

ผู้ป่วย ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒    
๒. ใบรับรองอาการเจ็บป่วยจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้าน  
๓. แสดงกัญชาที่ครอบครองอยู่   
 หากมีปริมาณน้อย ให้น ากัญชาที่ครอบครองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่  ในวันที่แจ้ง  
 หากมีปริมาณมากหรือไม่สามารถน ากัญชามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ (เช่น มีลักษณะเป็นต้นพืช) ให้ถ่ายภาพแสดง

ต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่แจ้ง จากนั้น เจ้าหน้าที่ท าการนัดหมาย เพ่ือตรวจสอบ ณ สถานที่เก็บรักษากัญชาต่อไป 

หมายเหตุ : กรณีท่ีผู้ป่วยมาเองไม่ได้ ให้ผู้แทนผู้ป่วยมาด าเนินการแทนและลงลายมือชื่อในช่อง ”ผู้แทน”  
            ทั้งนี้ ควรระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักของผู้แทนผู้ป่วยด้วย 
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๑. เจ้าหน้าที่รับแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ 

 
 
 

๒. เจ้าหน้าทีพิ่จารณาตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน ให้สอดคล้องกับที่ระบุในแบบบันทึกแจ้ง ฯ ดังนี้ 
 พิจารณาใบรับรองการเจ็บป่วยของแพทย์ว่า มีการระบุอาการและโรคของผู้ป่วย  
 พิจารณาปริมาณกัญชาที่แจ้งครอบครอง ในแบบบันทึกแจ้งฯ (ภายใน ๙๐ วัน /เกินปริมาณที่ใช้ภายใน ๙๐ วนั/ อ่ืนๆ)  

เช่น หากเลือกช่องอ่ืนๆ แสดงว่าต้องการใช้กัญชาที่น ามาแสดงทั้งหมด หรือในกรณีทีเ่ป็นต้นพืชกัญชา  
  พิจารณาลักษณะของกัญชาที่มายื่นให้ตรงตามบันทึกแจ้งฯ (กรณีท่ีน ากัญชามายื่นเกินปริมาณที่ใช้ภายใน ๙๐ วนั) 
  ตรวจสอบเลขบัตรประจ าตัวของผู้ป่วย และกรณีท่ีเป็นผู้แทนผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกเลขประจ าตัว 

ประชาชนในแบบรับแจ้งด้วย 
        

 
 

 
               ๓. เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ และออกเลขรับแจ้งในแบบบันทึกการแจ้งฯ และด าเนินการดังนี้ 

 กรณีท่ีปริมาณจ าเป็นต้องใช้กัญชาภายใน ๙๐ วัน ให้ส าเนาแบบบันทึกเลขท่ีรับแจ้ง 
การครอบครองฯ แก่ผู้ป่วยหรือผู้แทนผู้ป่วย และบันทึกเลขที่รับแจ้ง ฯ (ฉบับจริง) 
เก็บไว้ที่ผู้รับแจ้ง  

 กรณีท่ีปริมาณท่ีใช้เกินกว่า ๙๐ วัน ให้ส าเนาแบบบันทึกเลขท่ีรับแจ้งการครอบครองฯ และ
ส าเนาแบบบันทึกเลขทีแ่จ้งการมีไว้ในครอบครอง การส่งมอบและรับมอบฯ แก่ผู้ป่วยหรือ
ผู้แทนผู้ป่วย  ส าหรับฉบับจริง จะเก็บที่ผู้รับแจ้ง 

 กรณีเลือกช่องอ่ืนๆ เพ่ือระบุรายละเอียดความจ าเป็นที่จะต้องใช้กัญชา หรือเป็นการใช้ต้นพืช
กัญชา ให้ส าเนาบันทึกเลขที่รับแจ้งการครอบครองฯ แกผู่้ป่วยหรือผู้แทนผู้ป่วย และฉบับจริง 
จะเก็บที่ผู้รับแจ้ง 

 เจ้าหน้าที่ต้องกรอกข้อมูลแจ้งการมีไว้ในครอบครอง ลงใน template EXCEL ตามแบบท่ี 
กองควบคุมวัตถุเสพติดก าหนดไว้ด้วย    

 ต้องแจ้งเลขรับแจ้งที่ ให้จังหวัดรับทราบด้วย เช่น อาจมีการก าหนดเลขรหัสจังหวัด 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
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แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่  
ในการรับแจ้งการมีไว้ในครอบครอง การส่งมอบและรับมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

 (กรณีเป็นบุคคล ทีไ่ม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา ๒๒) 
 

 
คุณสมบัติผู้แจ้งการครอบครอง มีดังนี้ : 
 ๑. ผู้ไม่ได้รับหนังสือแสดงการมีไว้ในครอบครองกัญชา 
 ๒. บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ป่วย 

    หมายเหตุ:  *   ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและมีถ่ินที่อยู่หรือส านักงานในประเทศไทย 
 ** ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และกรรมการของนิติบุคคล  
                     หุ้นสว่นหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย  

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้  
๑. แบบบันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครอง การส่งมอบและรับมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา  

ตามมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. แสดงกัญชาที่ครอบครองอยู่   
 หากมีปริมาณน้อย ให้น ากัญชาที่ครอบครองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่แจ้ง  
 หากมีปริมาณมากหรือไม่สามารถน ากัญชามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ (เช่น มีลักษณะเป็นต้นพืช)  

 ให้ถ่ายภาพแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่แจ้ง จากนั้น เจ้าหน้าที่ท าการนัดหมาย เพ่ือตรวจสอบ ณ สถานที่เก็บ   
 รักษากัญชาต่อไป 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 
                    ๑. เจ้าหน้าที่รับแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ 

 
 
 

๒. เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน ให้สอดคล้องกับที่ระบุในแบบบันทึกแจ้ง ฯ ดังนี้           
 พิจารณาลักษณะ จ านวนและปริมาณของกัญชาที่มายื่น  
 กรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ตรวจสอบเลขบัตรประจ าตัว  
 กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 

และนติิบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และกรรมการของนิติบุคคลหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
อย่างน้อยสองในสาม ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้ตรงตามบันทึกแจ้ง 

 
 
 
 

๓. เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ และออกเลขรับแจ้งในแบบบันทึกแจ้งฯ จากนั้นส่งมอบ 
ส าเนาบันทึกการแจ้งฯ  แก่ผู้แจ้ง และบันทึกเลขท่ีรับแจ้ง (ฉบับจริง) เก็บไว้กับผู้รับแจ้ง 
พร้อมกับด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ ในการส่งมอบ รับมอบ เก็บรักษา 
น าไปใช้ประโยชน์และท าลายกัญชา(นิรโทษ) ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
 เจ้าหน้าที่ต้องกรอกข้อมูลแจ้งการมีไว้ในครอบครอง ลงใน template EXCEL ตามแบบท่ี 

กองควบคุมวัตถุเสพติดก าหนดไว้ด้วย    
 ต้องแจ้งเลขรับแจ้งที่ ให้จังหวัดรับทราบด้วย เช่น อาจมีการก าหนดเลขรหัสจังหวัด 
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ตัวอย่างการกรอก  กรณีตามประกาศกระทรวงสธ. เรื่อง การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา ส าหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕    
และบุคคลอื่นที่มิใช่ผูป้่วย ตามมาตรา ๒๒(๒) ก่อนพระราชบญัญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ใช้บังคับ 

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

 

 
 

แบบแจ้งการมีไว้ในครอบครอง  
ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕ เฉพาะกัญชา 

                                                              
         สถานที่ ........ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.............. 

                                                          วันที่ ..28..  เดือน....กุมภาพันธ์..พ.ศ. ...2562....เวลา..10.00 น. 
๑. ข้าพเจ้า………นายสติ……ปัญญาดี…………………………………………………………………..………………………..…………… 
                                             (ชื่อผู้แจ้งการมีไว้ในครอบครอง) 
     บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่........1-xxxx-xx-xxx-x-xx.................................................................................. 
         หรือทะเบียนนิติบุคคล/บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี เลขที่ .......1234567890.......................................................  
     อยู่เลขท่ี………88/24…………….… ตรอก/ซอย………สาธารณสุข 1..……ถนน……ติวานนท์………………...............  
     หมู่ที่……………1 …………………. ต าบล/แขวง……….ตลาดขวัญ.………..… อ าเภอ/เขต……………เมือง.………......… 
     จังหวัด…………………………….…นนทบุรี……............... โทรศัพท์………………………….…02-5900000…..……………. 
          เป็นบุคคล/หน่วยงานตามข้อ ๑ ของประกาศ และแนบหลักฐานแสดงมาพร้อมนี้ (ระบุรายละเอียด) 
      ..........เอกสารโครงการศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์........................................................ ............................ 
๒. ขอแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
      ณ สถานที่ คือ…………………………..…ตึกวิจัยมหาวิทยาลัย AA…………………….……………..……………………........                                         
                                          (ชื่อสถานที่มีไว้ในครอบครอง) 
     อยู่เลขท่ี………11/2…….….… ตรอก/ซอย…………123.......……..….……… ถนน…………สรงประภา……………….….  
     หมู่ที่…………1…………. ต าบล/แขวง……………ตลาดขวัญ.…………..… อ าเภอ/เขต…………..……เมือง..……………. 
     จังหวัด………………นนทบุรี………….......................... โทรศัพท์……….….02-5678900..........…………………………… 

ลักษณะและจ านวน/ปริมาณกัญชาที่มีในครอบครอง........................................................................................... 
………………สารสกัดกัญชา 1 กิโลกรัม เป็นของเหลวสีเขียวเข้ม บรรจุอยู่ในแกลลอน....................................                           
…และกัญชาแห้ง  1  กิโลกรัม……………………………………………………………………………………………………………… 

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 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับแล้ว ข้าพเจ้าจะยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน 
หากพ้นก าหนดดังกล่าว แสดงว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะด าเนินการ และจะส่งมอบกัญชาที่เหลือให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป  

ลายมือชื่อ………นายสติ……ปัญญาดี…………….ผู้แจ้ง 
       .............. นายสติ……ปัญญาดี……………. 

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก                         
แบบ ย.ส. ๕-๒ เฉพาะกญัชา ตาม ม.๒๒ (๑) 

เลขรับแจ้งที่………………กท. 1/2562 (ค)……………….…… 
  วันที่………………28…กุมภาพันธ์……2562…………..……… 
                 (ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 
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 หนังสือแสดงการมีไว้ในครอบครอง   

ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชา 
                                           

เลขรับแจ้ง ที่.....กท.1/2562 (ค)......... 
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่ 

 
………………………………………….………นายสติ……ปัญญาดี………………………………............................ 

เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษหรือในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา  
     ตามมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                 

โดยมีสถานที่มีไว้ในครอบครอง ชื่อ…………………………………ตึกวิจัยมหาวิทยาลัย  AA………………………..………                                        
อยู่เลขท่ี………11/2…….….… ตรอก/ซอย……………123……..….……… ถนน……...……สรงประภา………………..………..  
หมู่ที่…………1…………. ต าบล/แขวง……………ตลาดขวัญ.……………..… อ าเภอ/เขต……....……เมือง..……………………. 
จังหวัด………………นนทบุรี………….......................... โทรศพัท์………....02-5678900.........………………….……………… 
ลักษณะและจ านวน/ปริมาณกัญชาที่มีไว้ในครอบครอง............................................................................................ 
……………………………สารสกัดกัญชา 1 กิโลกรัมเป็นของเหลวสีเขียวเข้ม บรรจุอยู่ในแกลลอน............................ 
และกัญชาแห้ง 10  กิโลกรัม……………………………………….…..……...…………………………………………………………… 
หนังสือฉบับนี้ให้ใช้ได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๖ /๒ (๑)  มาตรา ๒๖/๒ (๓)  
มาตรา ๒๖/๓ มาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ มาตรา ๓๔/๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ซึ่งระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้เท่านั้น 

                                             ให้ไว้ ณ วันที่.....28....... เดือน.......กุมภาพันธ์........ พ.ศ. ....2562.... 

                                                                           ………………..นายเจ้าหน้าที…่…………….... 

                                                             ต าแหน่ง ................เภสัชกรช านาญการ................... 

                                                                                            (ผู้รับแจ้ง) 
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ตัวอย่างการกรอก  กรณีตามประกาศกระทรวงสธ. เรื่อง การครอบครองยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ส าหรบัผู้ปว่ยทีม่ี 
ความจ าเปน็ ต้องใช้ เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ใช้บังคับ (ปริมาณการใช้ภายใน ๙๐วัน) 

 
 

 
บันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา  

เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย 
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                      สถานที่ .............ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.............. 
                                                         วันที่ ..28..เดือน....กุมภาพันธ์..พ.ศ. ...2562....เวลา..10.00 น. 

               ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..............สมาธ…ิ..แน่วแน่..................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่........1-xxxx-xx-xxx-xx-x...................................................................................... 

ขอแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว โดยข้าพเจ้าได้
ป่วยเป็นโรคหรือมีอาการ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
….........................................................ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ มีอาการหลงลืม………………………………………………. 
…...............................................มีน  ามันกัญชา 5 ขวด เป็นน  ามันสีเขียวเข้ม บรรจุขวดละ 10 CC………………… 
โดยมีใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองการเจ็บป่วย จากผู้ประกอบวิชาชีพดังนี้  
  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชื่อ .....นายแพทย์ใจดี. .น  าใจงาม.................เลขที่ใบประกอบ .....12345.........  
      ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ชื่อ ..............................................................เลขที่ใบประกอบ  ........... .............  
      ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ชื่อ .................................................เลขที่ใบประกอบ  ........................  
      ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชื่อ ......................................เลขที่ใบประกอบ .......................  
      หมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ชื่อ .................เลขที่ใบรับรองหรือใบอนุญาต ที่ .............. 

         โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อใช้รักษาเฉพาะตัว        
               ปริมาณที่จ าเป็นต้องใช้ภายในเก้าสิบวันนับแต่พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ 
                   เกินปริมาณที่จ าเป็นต้องใช้ภายในเก้าสิบวันนับแต่พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ  
                   และได้น ากัญชาส่วนที่เกินปริมาณมาส่งมอบ ตามบันทึกแจ้งการส่งมอบด้วยแล้ว 
         อ่ืนๆ… ระบุรายละเอียด  

              พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองการเจ็บป่วยของผู้ประกอบวิชาชีพตามข้างต้นไว้
เพ่ือเป็นหลักฐาน และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารตามข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

                                                                             ลงชื่อ ........นายสมาธิ…..แน่วแน่........ (ผู้ป่วย) 
                                                                                         (.....นายสมาธิ…..แน่วแน่......)  

                                              ลงชื่อ .................--.............................(ผู้แทน) 
                                                     (......................--..........................) 

                ลงชื่อ .....นายเจ้าหน้าที่คนที่ 1....... (เจ้าหน้าทีผู่้รับแจ้ง) 
                                                    (.........นายเจ้าหน้าที่คนที่ 1........) 

                ลงชื่อ ....นายเจ้าหน้าที่คนที่ 2............(เจ้าหน้าทีผู่้รับแจ้ง) 
                                                   (.......นายเจ้าหน้าที่คนที่ 2..........) 

 

เลขรับแจ้งที…่…กท.2/2562 (ผป)……
วันที…่…28 กุมภาพนัธ์.…2562……..… 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผูก้รอก) 
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ตัวอย่างการกรอก  กรณีตามประกาศกระทรวงสธ. เรื่อง การครอบครองยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ส าหรบัผู้ปว่ยทีม่ี 
ความจ าเปน็ ต้องใช้ เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ใช้บังคับ (ปริมาณการใช้เกิน ๙๐ วัน) 

 

 

บันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา  
เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย   

ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                                      สถานที่ .............ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.............. 
                                                         วันที่ ..28..เดือน ..กุมภาพันธ์..พ.ศ. ...2562....เวลา..10.00 น. 
 
               ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .........เกนิ....การใช.้............................................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่...1-xxxx-xx-xxx-xx-x........................................................................................ 

ขอแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว โดยข้าพเจ้าได้
ป่วยเป็นโรคหรือมีอาการ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
…………………………………………………..ป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน มีอาการสั่น เกร็ง………………………………………....…. 
…………………………………………..มีน  ามันกัญชา 20 ขวด เป็นน  ามันสีเขียว บรรจุขวดละ 10 CC …………………… 

โดยมีใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองการเจ็บป่วย จากผู้ประกอบวิชาชีพดังนี้  
  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชื่อ .....นายแพทย์ใจดี. .น  าใจงาม..............เลขที่ใบประกอบ .....12345.............  
      ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ชื่อ .......................................................เลขที่ใบประกอบ  .................................  
      ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ชื่อ ..........................................เลขที่ใบประกอบ  ................................  
      ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชื่อ ............................เลขที่ใบประกอบ ..................................  
      หมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ชื่อ .................เลขที่ใบรับรองหรือใบอนุญาต ที ่............ 

โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อใช้รักษาเฉพาะตัว 

             ปริมาณที่จ าเป็นต้องใช้ภายในเก้าสิบวันนับแต่พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ 
                 เกินปริมาณที่จ าเป็นต้องใช้ภายในเก้าสิบวันนับแต่พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ  
                    และได้น ากัญชาส่วนที่เกินปริมาณมาส่งมอบ ตามบันทึกแจ้งการส่งมอบด้วยแล้ว 
          อ่ืนๆ… ระบุรายละเอียด  

 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองการเจ็บป่วยของผู้ประกอบวิชาชีพตาม
ข้างต้น ไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารตามข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

                                            ลงชื่อ .........นายเกิน....การใช้.............. (ผู้ป่วย) 
                                                     (.........นายเกนิ....การใช้..........) 
                                            ลงชื่อ ......................-.............................. (ผู้แทน) 
                                                    (....................-.................................) 

   ลงชื่อ ........นายเจ้าหน้าที่คนที่.1......... (เจ้าหน้าทีผู่้รับแจ้ง) 
                                                   (.........นายเจ้าหน้าที่คนที่.1...............) 

               ลงชื่อ .........นายเจ้าหน้าที่คนที่.2.............. (เจ้าหน้าทีผู่้รับแจ้ง) 
                                                  (.........นายเจ้าหน้าที่คนที่.2............) 
 

เลขรับแจ้งที่…กท.3/2562 (ผป (เกิน))
วันที่…28 กุมภาพันธ์ 2562………… 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 
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บันทึกแจ้งการส่งมอบและรับมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา  

ที่มีไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่ใช้รักษาตัวเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว  
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

สถานที่ ........ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.............. 
                               วันที่ ..28..เดือน...กุมภาพันธ์..พ.ศ. ...2562...เวลา..10.00 น. 
 

               ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................เกิน....การใช้.......................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่……..1-xxxx-xx-xxx-xx-x........................................................................................ 

ขอแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เกินปริมาณที่ใช้ในการรักษาโรค
เฉพาะตัวและยินยอมมอบกัญชาที่มีไว้ในครอบครองที่เกินปริมาณดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติดให้โทษไว้เพ่ือเป็นหลักฐานและไม่ประสงค์รับกัญชาดังกล่าวคืน โดยมีรายละเอียดของกัญชา ดังนี้ 
……………………………………………………………น  ามันกัญชา 10 ขวด……………………………………………………………….... 
………………………..………........มีลักษณะเป็นน  ามันสีเขียว บรรจุขวดละ 10 CC………..............….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……. 
            เจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจสอบรายการของกัญชาดังกล่าวต่อหน้าข้าพเจ้า พบว่า ถูกต้อง ตรงตาม
รายละเอียดที่บันทึกไว้ข้างต้นแล้ว จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
      ลงชื่อ .......นายเกิน....การใช้............... (ผู้ส่งมอบ)      ลงชื่อ ..........นายเจ้าหน้าที่คนที่ 1.......... (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ) 
          (...........นายเกิน....การใช้..................)                      (..........นายเจ้าหน้าที่คนที่ 1...........) 
      ลงชื่อ ........นางสวย...น่ารัก...................พยาน            ลงชื่อ ...........นายเจ้าหน้าที่คนที่ 2....... (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ) 
           (...........นางสวย...น่ารัก...................)                      (............นายเจ้าหน้าที่คนที่ 2.........) 
      ลงชื่อ .........นางสาวใจ....ดี.....................พยาน            ลงชื่อ ..........นายเจ้าหน้าที่คนที่ 3......... (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ) 
          (…......    นางสาวใจ....ดี......................)                    (............นายเจ้าหน้าที่คนที่ 3...........) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขรับแจ้งที่…กท.3/2562 (ผป (เกิน))
วันที่…28 กุมภาพันธ์ 2562………… 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 
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ตัวอย่างการกรอก  กรณีตามประกาศกระทรวงสธ. เรื่อง การครอบครองยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ส าหรบัผู้ปว่ยทีม่ี
ความจ าเปน็ ต้องใช้ เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ใช้บังคับ (กรณีอื่น ๆ) 
 

 

 

บันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา  
เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย   

ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                                              สถานที่ .......ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.............. 
                                                              วันที่ ..28..เดือน ..กุมภาพันธ์..พ.ศ. ...2562..เวลา..10.00 น. 
               ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .. ...............ต้นพชื…..กัญชา.................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่. ..........1-xxxx-xx-xxx-xx-x.................................................................................... 
ขอแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว โดยข้าพเจ้าได้
ป่วยเป็นโรคหรือมีอาการ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
…………….……………..........ป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน มีอาการสั่น เกร็ง………………………………………………………………. 
……………….....มีต้นกัญชา 3 ต้น ครอบครองอยู่ที่ 1/11 หมู่ 2 ต. ตลาดขวัญ  อ.เมือง จ.นนทบุรี…………………… 
โดยมีใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองการเจ็บป่วย จากผู้ประกอบวิชาชีพดังนี้  
  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชื่อ .....นายแพทย์ใจดี. .น  าใจงาม................เลขที่ใบประกอบ .......12345...........  
      ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ชื่อ ........................................................... ...เลขที่ใบประกอบ  ............................  
      ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ชื่อ ............................................. ....เลขที่ใบประกอบ  ............................ 
      ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชื่อ ..................................เลขที่ใบประกอบ ............... ................  
      หมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ชื่อ ................เลขที่ใบรับรองหรือใบอนุญาต ที่ ........ 

         โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อใช้รักษาเฉพาะตัว        
     ปริมาณที่จ าเป็นต้องใช้ภายในเก้าสิบวันนับแต่พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ 
      เกินปริมาณที่จ าเป็นต้องใช้ภายในเก้าสิบวันนับแต่พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ  

และได้น ากัญชาส่วนที่เกินปริมาณมาส่งมอบ ตามบันทึกแจ้งการส่งมอบด้วยแล้ว 
               อ่ืนๆ (ระบุรายละเอียด) จ าเป็นต้องมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รักษาต่อเนื่อง 
                   พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองการเจ็บป่วยของผู้ประกอบวิชาชีพตามข้างต้น  

ไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารตามข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
ลงชื่อ .......นายต้นพืช…..กัญชา............. (ผู้ป่วย) 

                                            (.........นายต้นพืช…..กัญชา.............) 
                                       ลงชื่อ ...................-................................. (ผู้แทน) 
                                            (.....................-................................) 

         ลงชื่อ .......นายเจ้าหน้าที่คนที่ 1............. (เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง) 
                                            (..........นายเจ้าหน้าทีค่นที่ 1............) 

         ลงชื่อ .........นายเจ้าหน้าที่คนที่ 2.............. (เจ้าหน้าท่ีผูรั้บแจ้ง) 
                                           (...........นายเจ้าหน้าทีค่นที่ 2.............) 
 
 
 
 

เลขรับแจ้งที่…กท.1/2562…(ผป อื่นๆ)…. 
วันที่……….28…กุมภาพันธ์…2562………… 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 
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ตวัอย่างการกรอก  กรณีตามประกาศกระทรวงสธ. เร่ือง การก าหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสขุ หรือให้ท าลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา ๒๒  
แห่งพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

บันทกึแจ้งการมีไว้ในครอบครอง การส่งมอบและรับมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
ตามมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                               สถานที่ ........ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา........... 
                                                              วันที่ ..28..เดือน ..กุมภาพันธ์..พ.ศ. ...2562...เวลา..10.00 น. 
 
               ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...................ส่งมอบ…..กัญชา................................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่........... 1-xxxx-xx-xxx-xx-x................................................................................... 
หรือทะเบียนนิติบุคคล/บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี เลขที่ ............................................................................................ 
ขอแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่อยู่ในความครอบครอง และยินยอม
มอบกัญชาที่มีไว้ในครอบครองให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษไว้เพ่ือเป็นหลักฐานและไม่ประสงค์
รับกัญชาดังกล่าวคืน โดยมีรายละเอียดของกัญชา ดังนี้ 
..........................น  ามันสกัดกัญชา 19 ขวด ขวดละ 50 ซีซี มีลักษณะเป็นน  ามันสีเขียวเข้ม................................... 
........................................ครอบครองอยู่ที่ 1/11 หมู่ 2 ต. ตลาดขวัญ  อ.เมือง จ.นนทบุรี..................................... 

               เจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจสอบรายการของกัญชาดังกล่าวต่อหน้าข้าพเจ้า พบว่า ถูกต้อง ตรงตาม
รายละเอียดที่บันทึกไว้ข้างต้นแล้ว จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
       ลงชื่อ .......นายส่งมอบ…..กัญชา............... (ผู้ส่งมอบ)     ลงชื่อ ......นายเจ้าหน้าทีค่นที่ 1....... (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ) 
          (...........นายส่งมอบ…..กัญชา..................)                     (.....  นายเจ้าหน้าทีค่นที่ 1..........) 
      ลงชื่อ ........นางสวย...น่ารัก...................พยาน            ลงชื่อ ...........นายเจ้าหน้าที่คนที่ 2....... (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ) 
           (...........นางสวย...น่ารัก.........)                              (............นายเจ้าหน้าที่คนที่ 2.........) 
      ลงชื่อ .........นางสาวใจ....ดี.....................พยาน            ลงชื่อ ..........นายเจ้าหน้าที่คนที่ 3......... (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ) 
          (…......    นางสาวใจ....ดี......................)                    (............นายเจ้าหน้าที่คนที่ 3...........) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขรับแจ้งที่……..กท.1/2562…(ม)……….. 
วันที่……….28…กุมภาพันธ์…2562………… 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 
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เมื่อมีผู้ส่งมอบกัญชาให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การก าหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้
ท าลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้มีคณะท างานตรวจรับกัญชา จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ซึ่งแต่งตั้งโดยส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการตรวจรับกัญชา และ ส่งมอบให้กับ
คณะท างานท าลายกัญชา 

๒. ให้มีคณะท างานท าลายกัญชา จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้มีองค์ประกอบจากหน่วยงาน
ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย  
 (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แต่งตั้ง โดยให้มีผู้แทน
จาก ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
                    (๒) ในท้องที่จังหวัดอ่ืน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีผู้แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภูธรจังหวัด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 ๓. กรณีมีผู้ประสงค์จะขอใช้ประโยชน์กัญชาที่มีผู้ส่งมอบ ให้แจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะขอใช้ประโยชน์จะต้องได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา   
 เมื่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี ด าเนินการส่งมอบกัญชาให้ผู้ประสงค์ขอใช้
ประโยชน์ต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบด้วย 

๔. กัญชาที่รับมอบไม่จัดเป็นของกลางยาเสพติดให้โทษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้นไม่ต้องด าเนินการตรวจพิสูจน์ฯ 

 

 

 

 

แนวทางการปฏบิัตสิ าหรับเจ้าหน้าที่ 

ในการส่งมอบ รับมอบ เกบ็รักษา น าไปใช้ประโยชน์และท าลายกัญชา (นิรโทษ) 

 ตามมาตรา ๒๒  แห่งพระราชบัญญัตยิาเสพตดิให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ขั้นตอนการด าเนินการรับมอบ 

เมื่อเจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณา

แล้ว พบว่าผู้ยื่นไม่เข้าคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ และบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้ป่วยตามมาตรา ๒๒(๒)  ตามประกาศ

กระทรวงฯ  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการรับมอบกัญชา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด                             

แต่งตั้งคณะท างานตรวจรับ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  เพ่ือด าเนินการตรวจรับกัญชา   

๑) ด าเนินการตรวจรับกัญชาโดยให้ตรวจสอบลักษณะและปริมาณกัญชาที่มีในครอบครอง 
ก่อนการรับมอบ ทั้งนี้  

- หากมีปริมาณน้อย ให้น ากัญชาที่ครอบครองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่แจ้ง 
- หากมีปริมาณมากหรือไม่สามารถน ากัญชามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ให้ถ่ายภาพแสดงต่อ

เจ้าหน้าที่ ในวันที่แจ้ง จากนั้น เจ้าหน้าที่ท าการนัดหมาย เพ่ือตรวจสอบ ณ สถานที่เก็บรักษากัญชา
ต่อไป 

๒) ลงรายละเอียดการรับมอบกัญชา ตามแบบบันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครอง การส่งมอบและ
รับมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาฯ (ตามแบบแนบท้ายประกาศ) 

๓) เมื่อครบก าหนด ๙๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ใช้บังคับ (วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งข้อมูลมายังเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา 

ด าเนินการเก็บรักษากัญชาที่ได้รับมอบโดยจัดเตรียม ตู้เก็บ ห้องเฉพาะ หรือพ้ืนที่เฉพาะ  
โดยพิจารณาจากปริมาณกัญชาที่รับมอบ และจัดให้มีระบบป้องกันการสูญหาย ดังนี้ 

๑. ให้จัดเตรียมห้องหรือตู้ส าหรับเก็บกัญชาที่ได้รับมอบ โดยแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับสิ่งอื่น  
๒. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น มีกุญแจล็อก ป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึง  
๓. มอบหมายและระบุให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลโดยเฉพาะ เช่น ผู้ถือกุญแจ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงสถานที่

เก็บกัญชาที่รับมอบ 
 

รวบรวมกัญชาที่ได้รับมอบ พร้อมทั้งจัดท าบันทึกรับมอบ-สง่มอบกัญชา (ตามแบบในหน้า ก) 
ส่งให้กับคณะท างานท าลายกัญชาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ขั้นตอนการด าเนินการท าลายกัญชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้คณะท างานท าลายกัญชา ตรวจสอบลักษณะและปริมาณของกัญชา 
ที่ได้รับมอบจากคณะตรวจรับ  

ให้ด าเนินการท าลายกัญชา ด้วยวิธีที่เหมาะสม 
๑. เผาท าลายด้วยความร้อนสูงในระบบปิด  
๒. ขุดหลุมเพ่ือฝังกลบ กรณกีัญชาเป็นพืชสดหรือแห้ง 
๓. เทลงสถานที่ที่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  
๔. อ่ืนๆ 

หมายเหตุ ทั้งนี้ จะด าเนินการด้วยวิธีใด ให้พิจารณาจากลักษณะและปริมาณกัญชา ตามความเหมาะสม 
 

เจ้าหน้าทีบ่ันทึกรายละเอียดการท าลายในบันทึกควบคุมการท าลายยาเสพติดให้โทษประเภท ๕  
(ตามแบบในหน้า ข) 

เมื่อด าเนินการท าลายกัญชาแล้ว ให้คณะท างานท าลายกัญชา รายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ทราบด้วย 

  

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
แต่งตั้งคณะท างานท าลายกัญชา จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แต่งตั้ง โดยให้มีผู้แทนจาก  ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  

(๒) ในท้องที่จังหวัดอ่ืน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภูธรจังหวัด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

คณะท างานท าลายกัญชา เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี  
ขออนุมัติท าลาย 
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ขั้นตอนการด าเนินการใช้ประโยชน ์

 

 

 

 

 

 

             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอเรื่อง

ต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพ่ือพิจารณา 

(๒) ในท้องที่จังหวัดอ่ืน ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมเรื่องเสนอส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพ่ือพิจารณา 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รับเรื่องจาก          
ผู้ประสงค์จะขอใช้ประโยชน์กัญชาที่มีผู้ส่งมอบ  

 กรณคีณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี ด าเนินการส่งมอบ

กัญชาพร้อมทั้งบันทึกรับมอบ-ส่งมอบ (ตามแบบในหน้า ค)ให้ผู้ประสงค์ขอใช้ประโยชน์ต่อไป 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการส่งมอบกัญชาให้ผู้ประสงค์ขอใช้ประโยชน์ให้
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบ 
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บันทึกรับมอบ-ส่งมอบกัญชา 

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

วันที่………...…….เดือน…….......……………………….พ.ศ…………………….      เวลา.................................................น. 

รายการกัญชาที่คณะท างานตรวจรับด าเนินการตรวจรับและส่งมอบให้กับคณะท างานท าลายกัญชา ได้แก่ 

 ล าดับที่ ๑ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๒ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๓ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๔ ....................................................................... ปริมาณ.....................................................  
   ล าดับที่ ๕  ...................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๖ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๗ ....................................................................... ปริมาณ.....................................................  
   ล าดับที่ ๘  ...................................................................... ปริมาณ..................................................... 

 

               คณะท างานท าลายกัญชาได้ท าการตรวจสอบรายการของกัญชาที่รับมอบจากคณะท างานตรวจรับ 
พบว่า ถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่บันทึกไว้ข้างต้นแล้ว จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

    ลงชื่อ ............................................. (เจ้าหน้าทีผู่้ส่งมอบ)   ลงชื่อ .................................................... (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ) 

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

ลงชื่อ ............................................. (เจ้าหน้าที่ผู้ส่งมอบ)   ลงชื่อ .................................................... (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ) 

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

ลงชื่อ ............................................. (เจ้าหน้าที่ผู้ส่งมอบ)   ลงชื่อ .................................................... (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ) 

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

 

 

ก 
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บันทึกควบคุมการท าลายยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

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

วันที่………...…….เดือน…….......……………………….พ.ศ…………………….      เวลา.................................................น. 

 คณะท างานท าลายกัญชา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. ……………………………………………………………...............…..  

๒. ……………………………………………………………...............…..  

๓. ……………………………………………………………....................  
  ได้ตรวจสอบและควบคุมการท าลายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่ได้รับมอบ
จากคณะท างานตรวจรับ ดังนี้ 
                  ๑. ยาเสพติดในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่ท าลาย ดังรายการต่อไปนี้ 
   ล าดับที่ ๑ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๒ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๓ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๔ ....................................................................... ปริมาณ.....................................................  
   ล าดับที่ ๕  ...................................................................... ปริมาณ..................................................... 

๒. ด าเนินการท าลายโดยวิธีการ 
…………………………......……………………………………………………….......................................……………………………… 
และได้ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานตามที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ด้วยแล้ว 

ลงชื่อ…………………………………………………… คณะท างานท าลายกัญชา 
                      (…………………………………….………..……) 

ลงชื่อ……………………………………………………คณะท างานท าลายกัญชา 
                                              (…....................................…………………) 

ลงชื่อ…………………………………….………………คณะท างานท าลายกัญชา 
                         (………………………………..……………………) 
 

 

 

 

ข 
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บันทึกรับมอบ-ส่งมอบกัญชาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

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

วันที่………...…….เดือน…….......……………………….พ.ศ…………………….      เวลา.................................................น. 
เจ้าหน้าที ่ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. ……………………………………………………………...............…..  
๒. ……………………………………………………………...............…..  
๓.  …………………………………………………………….................... 
ได้ท าการส่งมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ซึ่งตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๒๒ 
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่ 
........................................................................................................ ................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาต       ผลิต      น าเข้า     ส่งออก      จ าหน่าย      มีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตามใบอนุญาตเลขที่................................................................ 
ตั้งอยู่เลขที่..........................ตรอก/ซอย……………...........….………ถนน………………………………………………............  
หมู่ที่………………. ต าบล/แขวง………...........................………..… อ าเภอ/เขต……………….……………....……...………. 
จังหวัด…………………………………………..............……............... โทรศัพท์……….……………………….………………. 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ตามรายการ ดังนี้ 

 ล าดับที่ ๑ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๒ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๓ ....................................................................... ปริมาณ..................................................... 
   ล าดับที่ ๔ ....................................................................... ปริมาณ.....................................................  
   ล าดับที่ ๕  ...................................................................... ปริมาณ..................................................... 

               ข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบรายการของกัญชาดังกล่าวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พบว่า ถูกต้อง ตรงตาม
รายละเอียดที่บันทึกไว้ข้างต้นแล้ว จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ ................................................. (เจ้าหน้าทีผู่้ส่งมอบ)      ลงชื่อ .................................................... (ผู้รับมอบ)       
       (...................................................)                            (.................................................... ......) 

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

ลงชื่อ ................................................. (เจ้าหน้าทีผู่้ส่งมอบ)       
       (...................................................)                               
 

 

 

ค 
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