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กระทรวงสาธารณสุข
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f * &  พถุศจึกายน ๒๔๖๓
เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ต้านการจัดเตรียมสถานที่ การเกั๋บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ฃอรับ 

อนุญาตปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ เฉพาะกัญซา
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
สิงที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติต้านการจัดเตรียมสถานที่ การเกบรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ฃอรับ 

อนุญาตปลูกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ เฉพาะกัญขา
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไต้พจารณาทบทวนแนวทางปฏิบัติต้านการ 

จัดเตรียมสถานที่ การเกบรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ฃอรับอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชา เพื่อลดภาระของผู้รับอนุญาตในการจัดเตรียมสถานที่ การเกบรักษา และมความสอดคล้องกับ 
รูปแบบและลักษณะการขออนุญาตในป้จจุบัน โดยแนวทางตังกล1าวไต้ผ่านความเหนขอบของคณะกรรมการ 
ควบคุมยาเสพติดให้โทษในการการประขุม คร้ังท่ี ๔๒๑ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๔๖๓ นบ

สำนักงาบคณะกรรมการลาหารและยา จ้งฃอแจ้งแนวทางปฏิบัติต้านการจัดเตรียมสถานที่ 
การเกั๋บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ฃอรับอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ เฉพาะกัญขา 
ต่อท่าน (รายละเอยตตามสิงท ี่'ส ่งมาด ้วย) เพ ื่อทราบแนวทางา ตังกล่าว และนำไปใช้เใ]นแนวทางใบการ 
ดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบด้วย จะเบเนพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

^ (ร
(บางสาวสุภัทรา บุญเสรีม)
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กองควบคุมวัตถุเสพติด 
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ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
ในการประชุมครั้งที่ ๔๒®-®๐A ว๕๖๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๔๖๓

แนวทางการปฏิบัติ ด้านการจัดเตรียมสถานท่ี การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับ
ผู้ฃอรับอนุญาตปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญขา
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๔๖๓

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้รับอนุญาตที่จะได้รับอนุญาตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญขา 
(Cannabis) พ.ศ. ๒£๖๓ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน (Minimum R equirem ents) สำหรับผู้ฃอรับ 
อนุญาตผลิต (ปลูก) ในการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษา การควบคุมการใช้ และการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายเพื่อ 
ดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ภายใต้การควบคุมและฟ้องกันที่เหมาะสม มิให้กัญขาทางการแพทย์เกิดการ 
รั่วไหลออกสู่นอกระบบ ซึ่งสาระสำคัญของแนวทางปฏิบ ัต ิสำหรับผู้ฃอรับอนุญาตฯ ฉบับนี้สอดคล้องตาม 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับผู้ฃอรับอนุญาต ตามวัตถุประสงค์ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะ 
กัญชา ต ้องม ีการผล ิตท ี่ได ้มาตรฐานความปลอดภ ัยท ี่จำเป ็นสำหร ับการเพาะปล ูกและการผล ิตของก ัญ ชา 
ทางการแพทย์ โดยระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยมีบทบาทสำคัญในการฟ้องกันการนำกัญชาออกไปใช้ใน 
ทางที่ผิด ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ จะทำการประเมินตรวจสอบสถานที่ ก่อนอนุญาตให้สามารถดำเนินการเพาะปลูก 
ได้ หลักเกณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในส่วนของผู้ขอใบอนุญาตโดยนุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่จะทำได้ 
มากกว่าการกำหนดมาตรการเฉพาะที่จำเป็นต้องดำเนินการ โดยแนวทางการปฏิบัติๆ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ 
กรณีสถานที่ปลูกขนาดใหญ่ (ขออนุญาตปลูกกัญชาในพื้นที่มากกว่า ๕๐ ตร.ม. ข้ึนไป) และกรณีสถานที่ปลูกขนาด 
เล็ก (ขออนุญาตปลูกกัญชาในพื้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐ ตร.ม.) ซึ่งแต่ละกรณีจะมีช้อกำหนดแตกต่างกันตามความ 
เหมาะสมของพื้นที่ที่ปลูกและความเสี่ยงในการที่จะมีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ดังนี้
กรณีที่ ๑ สถานที่ปลูกขนาดใหญ่ (ขออนุญาตปลูกก ัญขาในพ ื้นท ี่มากกว่า ๕๐ ตร.ม. ขึ้นไป) แบ่งข้อกำหนด 
ออกเป็น ๔ หัวข้อ ดังนี้ หัวข้อที่ ๑: ข้อกำหนดด้านสถานที่ หัวข้อที่ ๒: ข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย 
หัวข้อที่ ๓: ข ้อกำหนดด้านการเก็บรักษา และ หัวข้อที่ ๔: ข้อกำหนดด้านการควบคุมการใช้ รายละเอ ียดตาม 
ตารางที่ ๑ -  ๔

ตารางท่ี ๑ แสดงข้อกำหนดด้านสถานท่ี
ข้อกำหนด รายละเอียด

ท่ีอยู่ /ท ีต้ั่ง ๑. สำหรับต ัวอาคาร โรงเรือน หรือแปลงปลูกกลางแจ้ง ต ้องม ีเลขท ี่ท ี่ต ั้งและท ี่อย ู่ช ัดเจน 
กรณีเป็นอาคารต้องสามารถระบุซื่ออาคารได้ 

๒. สามารถแสดงแบบแปลนของตัวอาคาร /ขั้น โรงเรือน หรือแปลงปลูกกลางแจ้งได้ 
๓. ระบุพิกัดสถานที่ /ค่าพิกัด GPS และมีพิกัดถูกต้องตามที่ปรากฏในใบคำขออนุญาต 
๔. แผนที่แสดงที่ตั้ง รวมทั้งระบุเส้นทางเพื่อเข้าถึงพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งสถานที่ใกล้เคียงได้ 
๕. หนังสือแสดงกรรมสิทธี้หรือสิทธิครอบครองของสถานที่ปลูกโดยขอบด้วยกฎหมาย 
๖. หนังสือให้ความยินยอมจากผู้!ห้เข่า หรือผู้[ห้ใช้ที่ดิน ในกรณีขอเข่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคล 

อื่นในการเพาะปลูก

I ห บ้ า ท๋ั ๑



หมายเหตุ
การปถูกแบบภายใบตัวอาคาร (Indoor cultivation) หมายถึง การเพาะปลกกัญซาใบ 

ตัวอาคาร ควบคุมการปลูกด้วยระบบปิดที่ม ีการควบคุมแสงจากธรรมชาติหรือจากหลอดไฟ 
ภ ายใน ต ัวอาคาร ควบค ุมสภาพอากาศ อ ุณหภูม ิ การห ม ุน เว ียน ของอากาศ ความชื้น 
ก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การปลูกแบบภายบอกตัวอาคาร (O utdoor cultivation) หมายถึง สถานที่ปลกแบบ 
แปลงปลูกกลางแจ้ง หรือใช้หลอดไฟแสงอาทิตย์เทียม

โครงสร้าง ๑ .  จัดทำแนวเขตพื้นที่ปลูกที่เห็นได้อย่างซัดเจน
๒. ปิดกั้นทั้ง ๔ ด้านของพื้นที่ปลูก สามารถป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก

ประตูทางเข้าออก ๑ .  ประตูทางเข้าพื้นที่ปลูกควรทำจากวัสดุแข็งแรงและทนทาบ สามารถป้องกันการเข้าถึงจาก 
บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง

๒. จำกัดจำนวนประตูเข้า-ออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทางหนีไฟด้วย

ข้อกำหนดด้านการต่อ 
เติมอาคาร

หากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข่น 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕:๒๒

ป้ายแสดง ๑ .  ให้จัดทำป้ายทำด้วยวัตถถาวร แสดงไวีในที่เปิดเผยเห็บได้ง่าย 
๒. ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ X ๖๐ ซม.
๓. มีข้อความเป็นภาษาไทยว่า “สถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ” ขนาดตัวอักษรสูง 

ไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร

ตารางท่ี ๒ ข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย
ข้อกำหนด รายละเอียด

ภายในพ้ืนท่ีปลูก มีกล้องวงจรปิด บริเวณพื้นที่ปลูกรวมถึงบริเวณประตูทางเข้าออก

การควบคมการเข้าถึง 
พนทิ

กำหนดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางเข้า-ออกพื้นที่ปลูก เพื่อป้องกันการ 
เข ้าถ ึงจากบ ุคคลภายนอก เข่น ก ุญแจล็อกเป ิด-ป ิด เครื่องทาบบัตร (Key Card Access) 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Access)

ระบบกล้องวงจรปิด จัดให้มีการสำรองไฟล์ข้อมูล (back-ups data) สามารถถ่ายโอนข้อมูล ไว้ในอุปกรณ์รูปแบบ 
อ่ืน  ๆ ได้ ไว้อย่างน้อย ๖ เดือน

กำหนดบัญชีรายซ่ือ กำหนดบัญชีรายซื่อบ ุคคลผู้ม ีส ิทธี้เข ้า-ออกพื้นท ี่ปลูกก ัญขา เพ ื่อป ้องกันการเข ้าถ ึงจาก 
บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง

แผนรักษาความปลอดภัย ๑. มีการกำหนดแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รอบๆ และบริเวณพื้นที่ปลูก 
๒. จัดให้มีมาตรการตรวจสอบมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องลักลอบนำกัญซาออกนอกพื้นที่ 
๓. มีรายซื่อบุคคลผู้รับผิดขอบพร้อมทั้งซ่องทางการติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



ตารางท่ี ๓ ข้อกำหนดด้านการเก็บรักษา
ข้อกำหนด รายละเอียด

ด้านสถานท่ี จัดเตรียมสถานที่จัดเก็บ ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เซ่น ตู้เก็บหรือกล่องที่มีกุญแจล็อก 
เพื่อเก็บรักษา เมล็ดพันธ์กัญซา ผลผลิตกัณซาที่ได้ภายหลังจากการเก็บเกี่ยว รวมถึงส่วนที่เหลือ
ของกัญชาเพื่อรอทำลาย โดยแยกเก็บเป็นสัดส่วนและไม่ปะปนกับวัตถอื่น ๆ

ด้านผู้รับผิดชอบ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเฉพาะ เป็นผู้ควบคุมสถานที่จัดเก็บกัญซา โดยได้รับมอบหมายจากผู้รับ 
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ตารางท่ี ๔ ข้อกำหนดด้านการควบคุมการใช้
ข้อกำหนด รายละเอียด

การดำเนินการ ๑. ดำเน ินการปลูกกัญชา ตามมาตรฐานการปลูก โดยมีรายละเอียดชั้นตอนการปฏิบ ัต ิงาน 
(SOP) ในการควบคุมการปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชา 

๒. ดำเนินการเกี่ยวกับกัญชาตามชั้นตอนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
๓. ปลูกกัญชาโดยใช้พันธุกัญชา ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

การส่มวิเคราะห์
(เฉพาะกรณีนำผลผลิต 
ไปใช ้ประโยชน ์ทาง  
การแพทย์)

๑. จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสารปนเปีอน เซ่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา การปนเปีอน 
จากเชื้อรา โลหะหนัก หรือ สารอ่ืน ๆ

๒. จ ัด ใ ห ้ม ีก า ร ต ร ว จ ว ิเค ร า ะ ห ์เพ ื่อ ห า ป ร ิม า ณ ส า ร ส ำ ค ัญ ใ น ก ัญ ช า  เซ ่น THC: 
T etrahydrocannabinol หรือ CBD: Cannabidiol ด ้วยว ิธ ีการว ิเคราะห ์ท ี่ได ้มาตรฐาน 
(กรณีจำเป็น)

๓. เก็บหลักฐานการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าว เป็นเวลา ๓ ปี 
หมายเหตุ
- ก าร ต ร ว จ ว ิเค ร า ะ ห ์เพ ื่อ ห า  ส ารป น เป ีค น  ส ารส ำค ัญ  ต ้อ งส ่งต ร ว จ ว ิเค ร าะ ห ์ท ี่ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการอื่นที่ผ ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๑๗๐๒(ะ
- การตรวจวิเคราะห์ให้ดำเนินการทุกรอบ (Crop) การเพาะปลูกกัญชา

การรายงาน ๑. จัดท่ารายงาน และบัญชีรับ -  จ่าย ตามแบบที่กฎหมายกำหนด
๒. รายงานข ้อม ูลผ ่านระบบการต ิดตามการใช ้ก ัญ ชา จากต ้นทางส ู่ปลายทาง (Cannabis 

Tracking System)
หมายเหต
กรณีการปลูกกัญชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัย ให้ดำเนินการอย่างน้อยตามหัวข้อ ๑

การขนส่ง ๑. ต้องมีมาตรการควบคุมการขนส่งกัญชาเพื่อฟ้องกันการสูญหายในทุก  ๆ กระบวนการชนส่ง 
กัญชาหรือมีมาตรการในการป้องกันการโจรกรรมหรือการนำกัญชาออกไปนอกสถานที่ที่ได้รับ 
อนุญาตในระหว่างการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง 

๒. มีอุปกรณ์ที่สามารถเก็บกัญชา เพ ื่อฟ้องกันการเช้าถึงกัญชาในระหว่างการขนส่งกัญชาไป 
ปลายทาง

เ ห น ้ า ท ี ๓



การทำลาย ๑. ต้องมีขั้นตอน หรือแนวทางในทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการทำลายกัญขา เพื่อให้แน่ใจว่ากัญขา
ทั้งหมดที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวจะถูกกำจัดหรือทำลายด้วยวิธีการที่ถูกควบคุม

๒. ต้องมีหนังลือแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (อย. หรือ สสจ.) ทราบเน้นลายลักษณ์อักษรก่อนการ
ทำลาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เน้นพยานในการทำลาย และเก็บหลักฐานการทำลาย

กรณีท่ี ๒ สถานท่ีปลูกขนาดเล็ก (ขออนุญาตปลูกกัญขาในพ้ืนท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐ ตร.ม.) มีฃ้อกำหนดดังน้ี

ข้อกำหนด รายละเอียด
ที่อยู่ /ที่ต ั้ง ๑. สำหรับต ัวอาคาร โรงเรือน หร ือแปลงปลูกกลางแจ้ง ต ้องม ีเลฃท ี่ท ี่ต ั้งและท ี่อย ู่ข ัดเจน 

กรณีเน้นอาคารต้องสามารถระบุขื่ออาคารไต้ 
๒. สามารถแสดงแบบแปลนของตัวอาคาร /ขั้น โรงเรือน หรือแปลงปลูกกลางแจ้งได้ 
๓. ระบุพิกัดสถานที่ /ค่าพิกัด GPS และมีพิกัดถูกต้องตามที่ปรากฏในใบคำขออนุญาต 
๔. แผนที่แสดงที่ตั้ง รวมทั้งระบุเส้นทางเพื่อเข้าถึงพื้นที่ปลูก รวมทั้งสถานที่ใกล้เคียงได้ 
๔. หนังลือแสดงกรรมสิทธี้หรือสิทธิครอบครองของสถานที่ปลูกโดยขอบด้วยกฎหมาย 
๖. หนังลือให้ความยินยอมจากผู้ให้เข่า หรือผู้ให้ใข้ที่ดิน ในกรณีขอเข่าหรือขอใข้ที่ดินของบุคคล 

อื่นในการเพาะปลูก 
หมายเหต

การใ]ลูกแ'ทบภาย'ในตัวอาคาร (Indoor cultivation) หมายถึง การเพาะปลกกัณซาในตัว 
อาคาร ควบคุมการปลูกด้วยระบบปิดที่มีการควบคุมแสงจากธรรมซาติหรือจากหลอดไฟภายในตัว 
อาคาร ควบคุมสภาพอากาศ อุณหภูมิ การหมุนเวียนของอากาศ ความชื้น ก๊าซออกซิเจน และ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การปลูกแบนภายนอกตัวอาคาร (O utdoor cultivation) หมายถึง สถานที่ปลกแบบ 
แปลงปลูกกลางแจ้ง หรือใข้หลอดไฟแสงอาทิตย์เทียม

โครงสร้าง ๑. จัดทำแนวเขตพื้นที่ปลูกที่เห็นได้อย่างซัดเจน
๒. ปิดกั้นทั้ง ๔ ด้านของพื้นที่ปลูก สามารถป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก

ประตูทางเข้าออก ๑. ประตูทางเข้าพื้นที่ปลูกควรทำจากวัสดุแข็งแรงและทนทาน สามารถป้องกันการเข้าถึงจาก 
บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง

๒. จำกัดจำนวนประตูเข้า-ออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเน้น โดยคำนึงถึงทางหนีไฟด้วย
ข้อกำหนดด้านการต่อ 
เติมอาคาร

หากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข่น 
พระราฃบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๔๒๒

ป้ายแสดง ๑. ให้จัดทำป้ายทำด้วยวัตถถาวร แสดงไว้!นที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 
๒. ขนาดกว้างและยาวไม,น้อยกว่า ๑๐ X ๖๐ ซม.
๓. มีข้อความเน้นภาษาไทยว่า “สถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔” ขนาดตัวอักษรสูง 

ไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร
การควบคุมการเข้าถึง 
พ้ืนที่

กำหนดให้มีเครื่องป้องกันการเข้าถึงพื้นที่ปลูกจากบุคคลภายนอก เซ่น กุญแจล็อกเปิด-ปิด

I V1 น ้า ที ๔



การเก็บรักษา จัดเตรียมสถานที่จัดเก็บที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น ตู้เก็บหรือกล่องที่มีกุญแจล็อก 
เพื่อเก็บรักษา เมล็ดพันqกัญชา ผลผลิตกัญชาที่ได้ภายหลังจากการเก็ใJเกี่ยว รวมถึงส่วนที่เหลือ
ของกัญชาเพื่อรอทำลาย โดยแยกเก็บเป้นสัดส่วนและไม,ปะปนกับวัตถอื่น ๆ

การรายงาน ๑. จัดทำรายงาน และบัญชีรับ -  จ่าย ตามแบบที่กฎหมายกำหนด
๒. รายงาน ข ้อม ูลผ ่าน ระบ บ การต ิดตามการใช ้ก ัญ ชา จากต ้น ท างส ู่ป ลายท าง (Cannabis 

Tracking System)
หมายเหต กรณีการใ)ลกกัถเซา โดยมีวัตถใ)ระสงค์เพ่ือศึกษาวิจัย ให้ดำเนินการอย่างน้อยตามหัวข้อ ๑

ข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงาน

จัดใหัมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป้นแนวทางในการดำเนินงาน ได้แก่ แนวทางการรักษาความ 
ปลอดภัย แนวทางควบคุมการปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชา แนวทางควบคุมการชนส่ง และ 
แนวทางควบคุมการทำลาย

หมายเหตุ ะ ท้ังน้ี ในหัวข้อโครงสร้าง ประตูทางเข้าออก ป้ายแสดง การควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ การเก็บรักษา สามารถ 
พิจารณาอนุญาตโดยตรวจสอบจากภาพถ่ายได้


