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กฎกระทรวง 
การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครอง 

ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) 
พ.ศ. ....  

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๒ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๒๖ /๒ (๒) มาตรา ๒๖/๓ มาตรา ๒๖/๕ วรรคสาม มาตรา ๓๔/๑  
มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ มาตรา ๓๔/๔ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหนายหรือมีไวใน
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด…………….วันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 
ขอ ๓  กฎกระทรวงวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือ

มีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ มิใหใชบังคับกับการขออนุญาตและการ
อนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 
(Hemp) และใหใชบังคับตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ขอ ๔  ในกฎกระทรวงนี้ 
“กัญชง (Hemp)” และ “เมล็ดพันธุรับรอง” ใหมีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการควบคุม 

ยาเสพติดใหโทษ เรื่อง กําหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี .............. พ.ศ. ๒๕๖๒  
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้  
 “หองปฏิ บัติการตรวจวิ เคราะห” หมายความวา หองปฏิบัติการของหนวยงานท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนดใหตรวจหาสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมาย  

“ประโยชนในครัวเรือน” หมายความวา การใชประโยชนจากเสนใย ตามประเพณี วัฒนธรรม 
ตามวิถีชีวิต และใชในครอบครัว โดยกําหนดจํานวนพ้ืนท่ีใหสามารถปลูกได ครัวเรือนละไมเกิน  ๑ ไร  

หมวด ๑ 
การขออนุญาต 
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ฉบับรับฟงความคิดเห็น 
 
  
 



๒ 
 

ขอ ๕  วัตถุประสงคในการขออนุญาตผลิต จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด 
ใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) มี ๗ ประเภท ดังตอไปนี้ 

(๑) เพ่ือผลิต สําหรับใชประโยชนในครัวเรือน  
(๒) เพ่ือผลิต สําหรับใชประโยชนในเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรม  
(๓) เพ่ือผลิต สําหรับการศึกษาวิจัย 
(๔) เพ่ือผลิต เมล็ดพันธุรับรอง หรือ สวนขยายพันธุอ่ืนตามท่ีขออนุญาต สําหรับจําหนาย 

หรือแจกสําหรับการสงเสริมตามวัตถุประสงค (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๕) เพ่ือจําหนายเมล็ดพันธุรับรอง ลําตนสด สวนขยายพันธุอ่ืนตามท่ีไดรับอนุญาต หรือสวน

อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับอนุญาต สําหรับใชประโยชนตาม (๑) (๒) (๓) หรือประโยชนอ่ืนในการผลิตผลิตภัณฑยา 
ผลิตภัณฑสมุนไพร อาหาร หรือเครื่องสําอาง ตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี 

(๖) เพ่ือครอบครองสําหรับใชประโยชน 

การดําเนินการตามวัตถุประสงคใน (๒) หามมิใหมีการผลิตเมล็ดพันธุสําหรับการเพาะปลูก 

ขอ ๖ วัตถุประสงคในการขออนุญาตนําเขา หรือสงออก ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชง (Hemp) ดังตอไปนี้ 

(๑) เพ่ือประโยชนของทางราชการ 
(๒) สําหรับศึกษา วิเคราะห  วิจัย ทางดานเกษตรกรรม วิทยาศาสตร การแพทยหรือเภสชักรรม  
(๓) เพ่ือนําเขา สําหรับผลิต ตามขอ ๕(๒) หรือ (๔) หรือเปนสวนผสมในผลิตภัณฑยา 

สมุนไพร อาหาร หรือเครื่องสําอาง ตามกฎหมายวาดวยการนั้น สําหรับใชประโยชนในเชงิพาณิชย หรือ
อุตสาหกรรม   

(๔) เพ่ือนําเขา สําหรับจําหนายตามขอ ๕ (๕)  
(๕) สงออก เพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรม  
 
ขอ ๗  ใหผูอนุญาตพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีผูขอรับหนังสือสําคัญเปนบุคคลธรรมดาตอง 
 (ก) มีสัญชาติไทย 
 (ข) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
 (ค) มีถ่ินท่ีอยูหรือสํานักงานในประเทศไทย 
 (ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (จ) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (ฉ) ไมเปนผูอยูระหวางการถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญท่ีออกตาม

กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษหรือกฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
 (ช) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย หรือกฎหมายวา
ดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  

(๒) กรณีผูขอรับหนังสือสําคัญเปนนิติบุคคล 
     (ก) จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
 (ข) ตองมีลักษณะตาม (๑) (ค) (จ) (ฉ) และ (ช) 
 (ค) ผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาตตองมีลักษณะตาม (๑) 
 (ง) กรรมการของนิติบุคคล หุนสวนหรือผูถือหุนอยางนอยสองในสามเปนผูมีสัญชาติไทย 



๓ 
 

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนท่ีไมเปนนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต ผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการ
แทนตองมีลักษณะตาม (๑) ดวย 

            ขอ ๘  ผูใดประสงคจะขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด
ใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  ใหยื่นคําขอตอผูอนุญาตตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) สําเนาทะเบียนบาน 
(๓) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนกลุมเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยสหกรณ หรือ

วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  
(๔) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขมของผูขออนุญาตหรือผูซ่ึงไดรับ

มอบหมายใหดําเนินกิจการ ขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป 
(๕) หนังสือแสดงวาตนเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต กรณี

ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนวิสาหกิจชุมชน กรณีผูขออนุญาตเปนวิสาหกิจชุมชน 
(๖) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกใหไมเกินหกเดือน กรณีผูขออนุญาต

เปนนิติบุคคล 

(๗) กรณีการขออนุญาตผลิตโดยการปลูก ใหแนบสําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินหรือ

หนังสอืแสดงสิทธิครอบครองของสถานท่ีผลิต โดยชอบดวยกฎหมาย หรือหนังสืออนุญาตใหทําประโยชนในท่ีดิน

ของหนวยงานราชการ หรือหนังสือใหความยินยอมจากผูใหเชาหรือผูใหใชท่ีดิน ในกรณีขอเชาหรือขอใชท่ีดินของ

บุคคลอ่ืนในการเพาะปลูก  
(๘) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีเพาะปลูกและเสนทางการเขาถึงสถานท่ีเพาะปลูก ระบุพิกัด ขนาด

พ้ืนท่ีท่ีขออนุญาต และสถานท่ีใกลเคียง 

(๙) แผนการผลิต การนําเขา การสงออก การจําหนาย และการใชประโยชน แลวแตกรณี  

ซ่ึงตองระบุรายละเอียดท่ีชัดเจน เชน เอกสารสัญญาหรือขอตกลงการจําหนายหรือสงมอบยาเสพติดใหโทษ 

ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) ท่ีผลิตหรือนําเขาใหผูรับอนุญาตดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
(๑๐) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๙  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีการผลิต จําหนาย หรือมีไวในครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะ

กัญชง (Hemp) ใหการยื่นคําขอ ณ ทองท่ีท่ีสถานท่ีนั้นตั้งอยู ดังนี้ 

     (ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข  

     (ข) ในทองท่ีจังหวัดอ่ืน ใหยื่น ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแหงทองท่ีท่ีสถานท่ีผลิตนั้นตั้งอยู       

 (๒) กรณีการนําเขา สงออก ใหยื่นคําขอ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนด  

 (๓) การยื่นคําขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด โดยคํานึงถึงการอํานวยความ

สะดวกและการลดภาระแกผูยื่นคําขอ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

 



๔ 
 

หมวด ๒ 
การอนุญาต 

   
 

ขอ ๑๐  การอนุญาตใหผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะ 
กัญชง (Hemp)  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับคําขออนุญาตแลวใหตรวจสอบรายละเอียดในคําขออนุญาต 
เอกสารและหลักฐานวามีความถูกตองและครบถวนหรือไม ในกรณีท่ีปรากฏวารายละเอียดในคําขออนุญาต 
เอกสารหรือหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีกําหนด ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงใหผูขออนุญาตแกไข
เพ่ิมเติมคําขออนุญาต หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองและครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีผูขออนุญาตไมดําเนินการตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาคําขออนุญาตแจงตาม
วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขออนุญาตไมประสงคจะขออนุญาตและใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบแลวแจงเปน
หนังสือใหผูขออนุญาตทราบ 

ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบแลวเห็นวารายละเอียดในคําขออนุญาต เอกสารและ
หลักฐานมีความถูกตองและครบถวน ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีขออนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ใหพิจารณาและเสนอความเห็นเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการตอไป 

(๒) กรณีขออนุญาตในทองท่ีจังหวัดอ่ืน ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเสนอคําขออนุญาตตอ
คณะกรรมการท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งหรือมอบหมายใหพิจารณาและเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัด 
แลวเสนอคําขออนุญาตพรอมดวยความเห็นมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการตอไป  

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ขอ ๑๑ การอนุญาตใหจําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะ 

กัญชง (Hemp) เม่ือเจาหนาท่ีไดรับคําขออนุญาตแลวใหตรวจสอบรายละเอียดในคําขออนุญาต เอกสารและ

หลักฐานวามีความถูกตองและครบถวนหรือไม  

ในกรณีท่ีปรากฏวารายละเอียดในคําขออนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน

ตามท่ีกําหนด ใหเจาหนาท่ีแจงใหผูขออนุญาตแกไขเพ่ิมเติมคําขออนุญาต หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานให

ถูกตองและครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีผูขออนุญาตไมดําเนินการตามท่ีเจาหนาท่ีพิจารณาคําขออนุญาตแจงตามวรรคหนึ่ง  

ใหถือวา ผูขออนุญาตไมประสงคจะขออนุญาตและใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบแลวแจงเปนหนังสือใหผูขอ

อนุญาตทราบ 

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจสอบแลวเห็นวารายละเอียดในคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานมี

ความถูกตองและครบถวน ใหเจาหนาท่ีดําเนินการเสนอคําขอตอผูอนุญาตเพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตแกผูขอรับ

ใบอนุญาตนั้นได  

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ขอ ๑๒  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบในการอนุญาตตามขอ ๑๐ หรือเม่ือ

เจาหนาท่ีดําเนินการเสนอผูอนุญาตตามขอ ๑๑ แลว  ใหผูอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตแกผูขอรับใบอนุญาตนั้นได  



๕ 
 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา  

ขอ ๑๓ ผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) 

ท่ีจะมีการนําเขาหรือสงออกในแตละครั้ง ตองไดรับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครั้งท่ีนําเขาหรือสงออก 

การขออนุญาตนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราวซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 

(Hemp) ใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออก ยื่นคําขอพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานสําหรับกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) การขออนุญาตนําเขาเฉพาะคราวซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  

ใหแนบเอกสารหรือหลักฐานซ่ึงระบุชื่อ จํานวนหรือปริมาณ และรายละเอียดเก่ียวกับซ่ึงยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  รวมท้ังชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ีทําการของผูผลิตหรือผูสงยาเสพติดนั้น 

เขามาในราชอาณาจักรและวิธีการในการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงยาเสพติดดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีเพ่ือ

ประโยชนของทางราชการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ใหยกเวนการ

แสดงชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ีทําการของผูผลิตหรือผูสงยาเสพติดนั้น เขามาในราชอาณาจักร  

(๒) การขออนุญาตสงออกเฉพาะคราวซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  

ใหแนบใบอนุญาตนํายาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) เขาประเทศผูรับหรือหนังสือรับรอง

ซ่ึงออกโดยหนวยงานของรัฐของประเทศปลายทางผูรับยาเสพติดนั้น ซ่ึงระบุชื่อ จํานวนหรือปริมาณ และ

รายละเอียดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  รวมท้ังชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ี 

ทําการของผูนํายาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) นั้น เขาประเทศผูรับและวิธีการในการ

สงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) นั้นดวย  

กรณีท่ีประเทศผูสงออกหรือผูนําเขา ไมมีการควบคุมกัญชง (Hemp) ตามกฎหมายของ

ประเทศนั้นๆ  ในการนําเขาหรือสงออกแตละครั้งใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 

เฉพาะกัญชง (Hemp) แนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงการไมควบคุม กัญชง (Hemp) ตามกฎหมายของ

ประเทศนั้นตอเจาหนาท่ีเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย      

ขอ ๑๔  ในกรณีท่ีคําขอรวมท้ังเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๓ วรรคสอง ถูกตองและครบถวน  

ใหผูอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราวซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 

(Hemp) ใหแกผูขออนุญาตนั้นได 

ใหนําความในขอ ๑๑ มาใชแกการพิจารณาคําขอและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งดวย 

โดยอนุโลม 

ชนิด จํานวนและปริมาณของยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  ท่ีอนุญาต 

ใหสงออกเฉพาะคราวตองเปนไปตามท่ีระบุไวในใบอนุญาตของประเทศท่ีจะนําเขา และไมเกินจํานวนและ

ปริมาณท่ีระบุไวในใบอนุญาตของประเทศท่ีจะนําเขา 

ขอ  ๑๕  ในการนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราวซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 

(Hemp) ใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราวซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  

ปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) นํายาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) ท่ีตนนําเขาหรือสงออก แลวแตกรณี 

มาใหพนักงานเจาหนาท่ี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ดานอาหารและยา เพ่ือทําการตรวจสอบ  



๖ 
 

(๒) นําเขาหรือสงออกยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  ตามชนิดท่ีระบุ

ไวในใบอนุญาต และไมเกินจํานวนและปริมาณท่ีระบุไวในใบอนุญาต ในกรณีท่ีไมสามารถสงออกไดตามจํานวน

และปริมาณดังกลาว ใหแจงตอเลขาธิการเพ่ือแกไขใบอนุญาตใหถูกตองตามปริมาณท่ีสงออกจริง 

(๓) จัดสงสําเนาใบอนุญาตสงออกของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของประเทศท่ีสงออกนั้น มาพรอมกับ

ยาเสพติดใหโทษ หนึ่งฉบับ และจัดใหเจาหนาท่ีดังกลาวสงสําเนาใบอนุญาตสงออกมายังสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาดวย 

ขอ  ๑๖ กรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด 

หรือ ความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับยาเสพติด ผูอนุญาตอาจพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามขอ ๑๕ ท้ังหมด

หรือแตบางสวนสําหรับผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราวซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 

(Hemp) ก็ได 

ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีรายละเอียดในคําขอตออายุใบอนุญาต รวมท้ังเอกสารและหลักฐานมีความ

ถูกตองและครบถวน ใหผูอนุญาตพิจารณาตออายุใบอนุญาตแกผูขออนุญาตนั้นได 

การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูอนุญาตจะแสดงไวในรายการตออายุในใบอนุญาตเดิมหรือ 

จะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได 

ในกรณีท่ีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหมีหนังสือแจงใหผูขอตออายุใบอนุญาต

ทราบพรอมดวยเหตุผลและสิทธิอุทธรณดวย  

ขอ  ๑๘  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาต

ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอผูอนุญาต พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน ดังตอไปนี้  

(๑) ใบแจงความ กรณีหนังสือสําคัญสูญหาย 

(๒) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีใบอนุญาตถูกทําลายบางสวนหรือลบเลือนในสาระสําคัญ 

(๓) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบใบอนุญาตฉบับเดิม แตใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวท่ีดานหนาดวย 
 

หมวด ๓ 
การดําเนินการ 

   
 

ขอ  ๑๙ ใหผูรับอนุญาตผลิตซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) โดย
การปลูก ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) ปลูกกัญชง (Hemp) ในสถานท่ีท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตเทานั้น 
(๒) ผูรับอนุญาตท่ีมีวัตถุประสงคตามขอ ๕ (๒) (๓) และ(๔) เฉพาะการปลูก ตองจัดเตรียม

สถานท่ีและควบคุมการปลูก ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา   

(๓) ในการปลูกทุกครั้ง ใหกระทําไดดวยวิธีดังตอไปนี้ 
     (ก) เมล็ดพันธุรับรองจากผูผลิตเมล็ดพันธุรับรองท่ีไดรับอนุญาต 



๗ 
 

    (ข) การใชสวนขยายพันธุอ่ืนท่ีไดรับอนุญาต ซ่ึงไดมาจากตนกัญชง (Hemp) ท่ีปลูกดวย
เมล็ดพันธุรับรอง หรือไดมาจากการนําเขาตนพันธุ (ตนแม) ท่ีมีผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการ
หนวยงานของรัฐหรือสถาบันท่ีหนวยงานของรัฐของประเทศผูผลิตหรือผูสงออกใหการรับรอง ซ่ึงตองมีปริมาณ
สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไมเกินท่ีกําหนด 

ท้ังนี้ ไมใชกับการปลูกของผูรับอนุญาตท่ีมีวัตถุประสงคตามขอ ๕ (๑) และ (๓) 
(๔) จัดทําแนวเขตพ้ืนท่ีการเพาะปลูกท่ีเห็นไดชัด 
(๕) จัดทําปายดวยวัตถุถาวรมีขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๖๐ 

เซนติ เมตร และมีขอความเปนตัวอักษรไทย สู งไมนอยกว า ๓ เซนติ เมตร แสดงวัตถุประสงคของ 
การผลิต เชน สถานท่ีเพาะปลูกกัญชง (Hemp) เพ่ือใชประโยชนในครัวเรือน แสดงเลขท่ีใบอนุญาต ชื่อผูรับ
อนุญาต และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต โดยใหแสดงไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับ
อนุญาต  

(๖) จัดใหมีสถานท่ีและการรักษาความปลอดภัยเพ่ือเก็บรักษาเมล็ดพันธุรับรอง หรือสวนอ่ืน
ของกัญชง (Hemp)  เพ่ือปองกันการสูญหายหรือถูกทําลาย ใหแยกเก็บเปนสัดสวนและไมใหปะปนกับวัตถุอ่ืน ๆ 

(๗) ในกรณีท่ีเมล็ดพันธุรับรองหรือสวนอ่ืนของกัญชง (Hemp) ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือ 
ถูกทําลาย หรือกรณีที่เมล็ดพันธุรับรองเหลือจากการเพาะปลูกตาม (๓) ตองแจงเปนหนังสือตอผูวาราชการ
จังหวัดหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี เพ่ือทราบโดยมิชักชา 

(๘) ผูรับอนุญาตท่ีมีวัตถุประสงคตามขอ ๕ (๒) (๓) และ (๔) เฉพาะการปลูก ตองจัดใหมีการ
ตรวจวิเคราะหเพ่ือหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง (Hemp) ท่ี
ปลูกทุกครั้งท่ีมีการผลิตตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด หลักฐานการตรวจวิเคราะหดังกลาว
ใหเก็บรักษาไวไมนอยกวาสามปนับแตวันตรวจวิเคราะห ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

กรณีท่ีผูรับอนุญาตตรวจพบปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, 
THC) เกินกวาท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดใหแจงพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือควบคุมการทําลาย   

(๙) จัดใหมีฉลากท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุเมล็ดพันธุรับรองหรือสวนขยายพันธุอ่ืนท่ีไดรับ
อนุญาต ท่ีแสดง 

  (ก) ขอมูลชื่อพันธุ  
  (ข) อัตราความงอกของเมล็ดพันธุรับรอง หรือสวนขยายพันธุอ่ืนท่ีไดรับอนุญาต และระบุ

วันเดือนปท่ีทดสอบ  
  (ค) สถานท่ีปลูก  
  (ง) เดือนและปท่ีรวบรวม  
  (จ) รุนการผลิต 
  (ฉ) น้ําหนักสุทธิ  
  (ช) ชื่อและสถานท่ีตั้งของผูรับอนุญาตผลิต  
  (ซ) ขอความอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรระบุเพ่ิมเติมในฉลากโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
(๑๐) ดําเนินการตามแผนการผลิตและแผนการใชประโยชนตามขอ ๘ (๙) ในกรณีท่ี 

ไมสามารถดําเนินการตามแผนการผลิตหรือแผนการใชประโยชนดังกลาวได ใหแจงตอผูวาราชการจังหวัดหรือ
เลขาธิการทราบตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ปรากฏวาไมสามารถดําเนินการดังกลาวได 

(๑๑) จัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) ในสวนเมล็ดพันธุ
รับรอง ลําตนสด หรือสวนอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับอนุญาต และแจงตอเลขาธิการทราบเปนรายเดือนและรายป  



๘ 
 

ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนหรือสิ้นป แลวแตกรณี ตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ในการจัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษใหจัดทําเปนสองฉบับ ฉบับหนึ่งใหเสนอตอเลขาธิการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนหรือสิ้นป แลวแตกรณี และอีกฉบับหนึ่งใหเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไว
ในใบอนุญาตพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานเก่ียวกับการรับจายยาเสพติดใหโทษท่ีไดลงรายการในบัญชีดังกลาว 
มีกําหนดหาปนับแตวันท่ีลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี 

(๑๒) แจงวันและเวลาการเก็บเก่ียวกัญชง (Hemp) ตอพนักงานเจาหนาท่ีลวงหนาไมนอยกวา
สิบหาวันกอนการเก็บเก่ียว เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการควบคุมการเก็บเก่ียว แลวใหพนักงานเจาหนาท่ี
รายงานตอผูวาราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี  

หลังจากไดดําเนินการเก็บเก่ียวเฮมพแลว สวนอ่ืน ๆ ท่ีไมเก่ียวของใหดําเนินการทําลายตอหนา
พนักงานเจาหนาท่ีพรอมบันทึกหลักฐานและภาพถาย 

(๑๓) ใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาท่ีในการสุมเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุรับรองหรือสวนอ่ืน
ของกัญชง (Hemp) เพ่ือควบคุมและกํากับดูแลใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต 

(๑๔) แจงกําหนดการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนการขนสงเมล็ดพันธุรับรอง ลําตนสด 
สวนขยายพันธุอ่ืน หรือสวนอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับอนุญาตตอผูวาราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี โดย
ระบุปริมาณ วันและเวลา ยานพาหนะ เสนทางการขนสง และผูควบคุมการขนสง พรอมท้ังนําใบแจงดังกลาว
และสําเนาใบอนุญาตตามขอ ๑๐ ไปพรอมการขนสง 

(๑๕) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒๐ ใหผูรับอนุญาตผลิตซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) กรณี
เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุรับรอง หรือสวนขยายพันธุอ่ืนตามท่ีไดรับอนุญาต ตามวัตถุประสงค ขอ ๕ (๔) ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๒๑ ใหผูรับอนุญาตผลิตซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  กรณีท่ี

มิใชการปลูก เชน การสกัดสารจากกัญชง  ปฏิบัติดังตอไปนี้  

(๑) ผลิตและเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) ในสถานท่ีท่ีระบุไวใน

ใบอนุญาตเทานั้น 

(๒) จัดทําปายแสดงวาเปนสถานท่ีผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕  เฉพาะกัญชง (Hemp) 

พรอมปายแสดงชื่อและเวลา ทําการของเภสัชกรไว ดวยวัตถุถาวรมีขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร  

ยาวไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และมีขอความเปนตัวอักษรไทย สูงไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร โดยใหแสดงไวใน

ท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

(๓) จัดใหมีการวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ท่ีมีกัญชง (Hemp) เปนสวนผสม 

ท่ีผลิตข้ึนโดยตองมีการวิเคราะหทุกครั้งและมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะหซ่ึงตองเก็บรักษาไว 

ไมนอยกวาสิบปนับแตวันวิเคราะห สําหรับกรณีการนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ไดแก ยา 

ผลิตภัณฑสมุนไพร อาหาร หรือเครื่องสําอาง ตามกฎหมายวาดวยการนั้น ยกเวนกรณีศึกษาวิจัย 

(๔) จัดใหมีสถานท่ีและการรักษาความปลอดภัยเพ่ือเก็บรักษายาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 

เฉพาะกัญชง (Hemp) เพ่ือปองกันการสูญหายหรือถูกทําลาย และจัดใหมีการแยกเก็บเปนสัดสวนจากยาหรือ

วัตถุอ่ืน   



๙ 
 

(๕) ดําเนินการตามแผนการผลิตและแผนการใชประโยชนตามขอ ๘ (๙) ในกรณีท่ีไมสามารถ 

ดําเนินการตามแผนการผลิตหรือแผนการใชประโยชนดังกลาวได ใหแจงตอผูวาราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ

ทราบตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีปรากฏวา 

ไมสามารถดําเนินการดังกลาวได 

 (๖) จัดใหมีการทําบัญชีรับจายและรายงานยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ตามท่ีไดรับ

อนุญาตและเสนอรายงานตอเลขาธิการทราบเปนรายเดือนและรายป ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนหรือ

สิ้นป แลวแตกรณีตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

       บัญชีและสําเนารายงาน ตองเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตและพรอม 

ท่ีจะแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีไดทุกเวลา ท้ังนี้ มีกําหนดหาปนับแตวันท่ีลงรายการครั้งสุดทาย 

 (๗) การผลิต เพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ไดแก ยา ผลิตภัณฑสมุนไพร อาหาร 

หรือเครื่องสําอาง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในกฎหมายวาดวยการนั้น   

การผลิต  นอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและ 

การอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา  

 (๘) ในกรณีท่ีวัตถุดิบดังกลาว ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทําลาย ตองแจงเปนหนังสือตอ

ผูวาราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี เพ่ือทราบโดยมิชักชา 

(๙) แสดงใบอนุญาตของตนไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีระบุไวในใบอนุญาต  

(๑๐) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

ขอ  ๒๒ ใหผูรับอนุญาตจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) 
ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําปายดวยวัตถุถาวรมีขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๖๐ 
เซนติเมตร และมีขอความเปนตัวอักษรไทย สูงไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร แสดงวัตถุประสงคของการจําหนาย 
เชน สถานท่ีจําหนายเมล็ดพันธุรับรอง แสดงเลขท่ีหนังสือสําคัญ ชื่อผูรับอนุญาต และเวลาสิ้นสุดการอนุญาต
ตามหนังสือสําคัญ โดยใหแสดงไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

(๒) จัดใหมีสถานท่ีและการรักษาความปลอดภัยเพ่ือเก็บรักษาเมล็ดพันธุรับรอง หรือสวนอ่ืน
ของกัญชง (Hemp)  เพ่ือปองกันการสูญหายหรือถูกทําลาย ใหแยกเก็บเปนสัดสวนและไมใหปะปนกับวัตถุอ่ืน ๆ 

(๓) ในกรณีท่ีเมล็ดพันธุรับรองหรือสวนอ่ืนของกัญชง (Hemp) ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือ 
ถูกทําลาย ตองแจงเปนหนังสือตอผูวาราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี เพ่ือทราบโดยมิชักชา 

(๔) ดูแลใหมีฉลากท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุเมล็ดพันธุรับรองใหเปนไปตามท่ีผูผลิตจัดใหมี
ตามขอ ๑๙ (๙) มิใหชํารุดบกพรอง 

(๕) ดําเนินการตามแผนการจําหนายตามขอ ๘ (๙) ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการตาม
แผนการจําหนายดังกลาวไดใหแจงตอผูวาราชการจังหวัดหรือเลขาธิการทราบตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีปรากฏวาไมสามารถดําเนินการดังกลาวได 

(๖) จัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) ในสวนเมล็ด

พันธุรับรอง ลําตนสด หรือสวนอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับอนุญาต และแจงตอเลขาธิการทราบเปนรายเดือนและรายป 

แลวแตกรณี ตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ในการจัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษใหจัดทําเปนสองฉบับ ฉบับหนึ่งใหเสนอตอเลขาธิการ

ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนหรือสิ้นป แลวแตกรณี และอีกฉบับหนึ่งใหเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนด



๑๐ 
 

ไวในใบอนุญาตพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานเก่ียวกับการรับจายยาเสพติดใหโทษท่ีไดลงรายการในบัญชี
ดังกลาวมีกําหนดหาปนับแตวันท่ีลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี 

(๗) ใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาท่ีในการสุมเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุรับรองหรือสวนอ่ืน
ของกัญชง (Hemp) เพ่ือควบคุมและกํากับดูแลใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต 

(๘) แจงกําหนดการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนการขนสงเมล็ดพันธุรับรอง ลําตนสด หรือ
สวนอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับอนุญาตตอผูวาราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี โดยระบุปริมาณ วันและเวลา 
ยานพาหนะ เสนทางการขนสง และผูควบคุมการขนสง พรอมท้ังนําใบแจงดังกลาวและสําเนาใบอนุญาตตาม
ขอ ๑๐ ไปพรอมการขนสง 

(๙) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ  ๒๓ ใหผูรับอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 

(Hemp) ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําปายดวยวัตถุถาวรมีขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๖๐ 

เซนติเมตร และมีขอความเปนตัวอักษรไทย สูงไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร แสดงวัตถุประสงคของการมีไวใน
ครอบครอง เชน สถานท่ีเก็บกัญชง (Hemp) เพ่ือแปรสภาพ แสดงเลขท่ีหนังสือสําคัญ ชื่อผูรับอนุญาต และ
เวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามหนังสือสําคัญ โดยใหแสดงไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต  

(๒) จัดใหมีสถานท่ีและการรักษาความปลอดภัยเพ่ือเก็บรักษาเมล็ดพันธุรับรอง หรือสวนอ่ืน
ของกัญชง (Hemp)  เพ่ือปองกันการสูญหายหรือถูกทําลาย ใหแยกเก็บเปนสัดสวนและไมใหปะปนกับวัตถุอ่ืน ๆ 

(๓) ในกรณีท่ีเมล็ดพันธุรับรองหรือสวนอ่ืนของกัญชง (Hemp) ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือ 
ถูกทําลาย ตองแจงเปนหนังสือตอผูวาราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี เพ่ือทราบโดยมิชักชา 

(๔) ดูแลใหมีฉลากท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุเมล็ดพันธุรับรองใหเปนไปตามท่ีผูผลิตจัดใหมี
ตามขอ ๑๙ (๙) มิใหชํารุดบกพรอง 

(๕) ดําเนินการตามแผนการใชประโยชน ตามขอ ๘ (๙) ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการตาม
แผนการใชประโยชนดังกลาวไดใหแจงตอผูวาราชการจังหวัดหรือเลขาธิการทราบตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีปรากฏวาไมสามารถดําเนินการดังกลาวได 

(๖) จัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  ในสวนเมล็ด

พันธุรับรอง ลําตนสด หรือสวนอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับอนุญาต และแจงตอเลขาธิการทราบเปนรายเดือนและรายป  

ตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ในการจัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษใหจัดทําเปนสองฉบับ ฉบับหนึ่งใหเสนอตอเลขาธิการ

ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนหรือสิ้นป แลวแตกรณี และอีกฉบับหนึ่งใหเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนด
ไวในใบอนุญาตพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานเก่ียวกับการรับจายยาเสพติดใหโทษท่ีไดลงรายการในบัญชี
ดังกลาวมีกําหนดหาปนับแตวันท่ีลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี 

 (๗) ใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาท่ีในการสุมเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุรับรองหรือสวนอ่ืน
ของกัญชง (Hemp)  เพ่ือควบคุมและกํากับดูแลใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต 

(๘) แจงกําหนดการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนการขนสงเมล็ดพันธุรับรอง ลําตนสด หรือ
สวนอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับอนุญาตตอผูวาราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แลวแตกรณีโดยระบุปริมาณ วันและเวลา 
ยานพาหนะ เสนทางการขนสง และผูควบคุมการขนสง พรอมท้ังนําใบแจงดังกลาวและสําเนาใบอนุญาตตาม
ขอ ๑๐ ไปพรอมการขนสง 

(๙) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



๑๑ 
 

ขอ ๒๔ ใหผูรับอนุญาตนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  

ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําปายแสดงวาเปนสถานท่ีนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ดวยวัตถุถาวร 

มีขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และมีขอความเปนตัวอักษรไทย  

สูงไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร โดยใหแสดงไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีระบุไวในใบอนุญาต  

(๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตซ่ึงแสดงรายละเอียดการวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 

เฉพาะกัญชง (Hemp)  ท่ีนําเขา  

(๓) ดําเนินการตามแผน ในขอ ๘ (๙) หากไมสามารถดําเนินการได ใหแจงตอผูวาราชการจังหวัด

หรือเลขาธิการทราบตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักชา แตไมเกิน

สามสิบวันนับแตวันท่ีปรากฏวาไมสามารถดําเนินการดังกลาวได  

(๔) จัดใหมีฉลากสําหรับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) ท่ีนําเขา  

(๕) จัดใหมีสถานท่ีและการรักษาความปลอดภัยเพ่ือเก็บรักษายาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 

เพ่ือปองกันการสูญหายหรือถูกทําลาย และจัดใหมีการแยกเก็บเปนสัดสวนจากยาหรือวัตถุอ่ืน   

(๖) จัดใหมีการทําบัญชีรับจายและรายงานยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ตามท่ีไดรับอนุญาต 

และเสนอรายงานตอเลขาธิการทราบเปนรายเดือนและรายป ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนหรือสิ้นป แลวแต

กรณี ตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

           บัญชีและสําเนารายงาน ตองเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตและพรอม

ท่ีจะแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีไดทุกเวลา ท้ังนี้ มีกําหนดหาปนับแตวันท่ีลงรายการครั้งสุดทาย 

(๗) ในกรณีท่ียาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทําลาย ตองแจงเปน

หนังสือตอผูวาราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี เพ่ือทราบโดยมิชักชา 

(๘) แสดงใบอนุญาตของตนไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีระบุไวในใบอนุญาต  

(๙) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

ขอ ๒๕ ใหผูรับอนุญาตสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  

ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําปายแสดงวาเปนสถานท่ีสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ดวยวัตถุถาวรมี 

ขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และมีขอความเปนตัวอักษรไทย  

สูงไมนอยกวา  ๓ เซนติเมตร โดยใหแสดงไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีระบุไวในใบอนุญาต  

(๒) ดําเนินการตามแผน ในขอ ๘ (๙) หากไมสามารถดําเนินการได ใหแจงตอผูวาราชการ

จังหวัดหรือเลขาธิการทราบตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักชา                              

แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีปรากฏวาไมสามารถดําเนินการดังกลาวได  

(๓) จัดใหมีฉลากสําหรับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) ซ่ึงมีขอมูล

ครบถวนตามท่ีผูรับอนุญาตผลิตจัดไว   

(๔) จัดใหมีการทําบัญชีรับจายและรายงานยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ตามท่ีไดรับอนุญาต 

และเสนอรายงานตอเลขาธิการทราบเปนรายเดือนและรายป  ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนหรือสิ้นป 

แลวแตกรณี ตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



๑๒ 
 

     บัญชีและสําเนารายงาน ตองเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตและพรอม 

ท่ีจะแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีไดทุกเวลา ท้ังนี้ มีกําหนดหาปนับแตวันท่ีลงรายการครั้งสุดทาย 

(๕)  จัดใหมีสถานท่ีและการรักษาความปลอดภัยเพ่ือเก็บรักษายาเสพติดใหโทษในประเภท ๕               

เพ่ือปองกันการสูญหายหรือถูกทําลาย และจัดใหมีการแยกเก็บเปนสัดสวนจากยาหรือวัตถุอ่ืน   

(๖) ในกรณีท่ียาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทําลาย ตองแจง 

เปนหนังสือตอผูวาราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี เพ่ือทราบโดยมิชักชา 

(๗) แสดงใบอนุญาตของตนไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีระบุไวในใบอนุญาต  

(๘) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ  ๒๖ ในกรณีท่ีตองการทราบปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, 

THC) ในยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) ใหสงตรวจท่ีหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห  
หากผลการตรวจวิเคราะหปรากฏวามีปริมาณสารดังกลาวเกินกวาท่ีกําหนด ใหผูสงตรวจแจงพนักงานเจาหนาท่ี
เพ่ือควบคุมการทําลาย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
ขอ  ๒๗ เพ่ือเปนการสงเสริมและปรับปรุงสายพันธุกัญชงในประเทศไทย ภายในระยะเวลาหาป

นับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ นอกเหนือจากการขออนุญาตผลิต จําหนาย ครอบครอง สงออกตาม
กฎกระทรวงนี้  ใหการขออนุญาตอ่ืนๆกระทําไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

 (๑) กรณีการขออนุญาตนําเขาและผลิตโดยการปลูกของเมล็ดพันธุ หรือสวนขยายพันธุอ่ืนของ

กัญชง (Hemp) เพ่ือประโยชนทางดานเศรษฐกิจ  การศึกษา วิเคราะห  วิจัย ใหกระทําไดโดยไมตองเปนเมล็ด

พันธุรับรองตามกฎกระทรวงนี้ ท้ังนี้ ใหมีผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการหนวยงานของรัฐหรือสถาบัน

ท่ีหนวยงานของรัฐของประเทศผูผลิตหรือผูสงออกเมล็ดพันธุหรือสวนขยายพันธุอ่ืนของกัญชง (Hemp) ใหการ

รับรอง ซ่ึงตองมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไมเกินท่ีกําหนด 

ในประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ เรื่อง กําหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมี

ใบรับรองสุขอนามัยพืช ตามกฎหมายวาดวยการกักพืช และใบรับรองวามิใชพืชตัดตอพันธุกรรม (Non GMOs) 

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หนังสือรับรองพันธุพืช จากกรมวิชาการเกษตร  
(๒) กรณีการนําเขากัญชงนอกเหนือจาก (๑) โดยมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือนํามาปลูก ใหกระทํา

ไดเฉพาะสําหรับ เพ่ือศึกษา วิเคราะห  วิจัย เทานั้น   
(๓) กรณีการขออนุญาตผลิตโดยการปลูกดวยเมล็ดพันธุพ้ืนเมืองของไทย เพ่ือประโยชน 

ในครัวเรือน  พาณิชย อุตสาหกรรม  การศึกษา วิเคราะห  วิจัย หรือการสงออก ใหกระทําไดโดยไมตองเปน
เมล็ดพันธุรับรองตามกฎกระทรวงนี้  

ขอ  ๒๘ หนังสือสําคัญแสดงการอนุญาตนําเขา ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ท่ีออกตาม

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด  

ใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหถือวาเปนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ และใหใชได

ตอไปจนกวาหนังสือสําคัญนั้นสิ้นอายุ 



๑๓ 
 

ขอ ๒๙  หนังสือสําคัญแสดงการอนุญาตผลิต จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด 
ใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ ท่ีออกตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหนายหรือมี
ไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหถือวาเปนใบอนุญาตตาม
กฎกระทรวงนี้ และใหใชไดตอไปจนกวาหนังสือสําคัญนั้นสิ้นอายุ 

ขอ  ๓๐  บรรดาคําขอรับหนังสือสําคัญและคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการอนุญาต 
ตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด 
ใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหนาย 
นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีไดยื่น
ไวกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของผูอนุญาต ใหถือวาเปนคําขอรับ
ใบอนุญาตหรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม  

ในกรณีท่ีคําขอดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหผูอนุญาตมี
อํานาจสั่งแกไขเพ่ิมเติมและสงเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมไดตามความจําเปน เพ่ือใหการเปนไปตาม
กฎกระทรวงนี้  
 ใหไว ณ  
 

                               รฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข                          
 
 



 
แบบเสนอความคิดเห็น 

เรื่อง (ร่าง) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือ 
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. .... 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ความคิดเห็น 
๑.๑  ชื่อ/หน่วยงาน ............................................................................................................................................... 

   ท่ีอยู่ ............................................................................................................................. ................................ 
 

 ๑.๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวงฯ ฉบับนี ้
 เห็นชอบกับร่างกฎกระทรวง ฯ และแบบรายงานแนบท้าย ทุกประการ 
 เหน็ชอบกบัร่างกฎกระทรวง ฯ และแบบรายงานแนบท้าย เป็นสว่นใหญ่/มีข้อแกไ้ข/เพิม่เตมิบางส่วน  
 (โปรดระบุในข้อคิดเหน็เพิม่เตมิ)  
 ....................................................................................................................................................................... 
 ไม่เห็นชอบกับร่างกฎกระทรวง ฯ และแบบรายงานแนบทา้ย 
               เนื่องจาก……………………………………………………………………………….…………………………………................. 
               ............................................................................................................................. .................................. 

 ไม่ออกความคิดเห็น 
เนื่องจาก……………………………………………………………………………….…………………………………................ 

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

ความคิดเห็นเพิม่เติม  (ระบรุายละเอียดเพิ่มเตมิได้ในตารางด้านหลัง) 
...…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………….….…………………………………………………………….…………………………………………………………………..
................................................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

 
 

หมายเหตุ ๑.  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน         หน้าข้อความที่ต้องการ 
 ๒.  โปรดส่งคืน กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข      
                   ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๓๘ ,๐ ๒๕๙๐ ๗๗๖๑   
                      หรือที่ std2562@gmail.com ภายในวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 ๓.  หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองควบคุมวัตถุเสพติด  
                       โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๑๔ , ๐ ๒๕๙๐ ๗๗๖๑ 
            
            
             

ความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อย.จะรวบรวมเพื่อนำไปพิจารณาต่อไป 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้



แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ  
(ร่าง) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 

(Hemp) พ.ศ. .... 
 

หน้า / บรรทัด / ข้อความ รายละเอียดที่ต้องการแก้ไข 
……………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............................................................ ........................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….......................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


