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ข้อปฎิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp) หลังได้รับอนุญาต

หมวดสถานที่

หมวดการขนส่ง

หมวดทั่วไป 

ขั้นตอนและวิธีการควบคุมการท าลาย

หมวดการตรวจสอบการจัดท าบัญชีรับ-จ่าย 

หมวดการจัดวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสาร

หมวดการเก็บเก่ียว 

การจัดท าฉลากและเอกสารก ากับกัญชง

กรณีท่ีกัญชงสูญหาย เสียหาย หรือถูกท าลาย

การด าเนินการตามแผนการผลิต



Thai FDA 3

ผู้รับอนุญาต จัดท าป้ายที่ท าจากวัตถุถาวร ขนาดที่เหมาะสม ระบุว่าเป็น “สถานที่ผลิต/จ าหน่าย/น าเข้า/ส่งออก กัญชง หรือ 
สถานที่ปรุงยา หรือ สถานที่ผลิตยา โดยแสดงเลขที่ใบอนุญาต ชื่อผู้รับอนุญาต และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต”

หมวดสถานที่

สถานที่ผลิตกัญชง

เลขที่ใบอนุญาต  .......................................

ชื่อผู้รับอนุญาต   .......................................

เวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต........

สถานที่ปรุงยา

เลขที่ใบอนุญาต  .....................................

ชื่อผู้รับอนุญาต   .......................................

เวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต........

สถานที่ผลิตยา

เลขที่ใบอนุญาต  ......................................

ชื่อผู้รับอนุญาต   ......................................

เวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต.......

สถานที่น าเข้ากัญชง

เลขที่ใบอนุญาต  ..................................

ชื่อผู้รับอนุญาต   ..................................

เวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต.......

สถานที่ส่งออกกัญชง

เลขที่ใบอนุญาต  ......................................

ชื่อผู้รับอนุญาต   .....................................

เวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต........

สถานที่จ าหน่ายกัญชง

เลขที่ใบอนุญาต  ......................................

ชื่อผู้รับอนุญาต   ......................................

เวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต........

ยกเว้น สถานที่ครอบครอง ไม่จ าเป็นต้องจัดท าป้ายแสดงดงักล่าว



จัดท าป้ายที่ท าจากวัตถุถาวร ขนาดที่เหมาะสม 
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สถานที่ผลิตกัญชง

เลขที่ใบอนุญาต  .......................................

ช่ือผู้รับอนุญาต   .......................................

เวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต........

สถานท่ีผลิตกัญชง 
(ปลูก)
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ช่อดอกกัญชง 
ยาเสพติดให้โทษ

ไม่เป็น
ยาเสพติดให้โทษ

สารสกัด

เมล็ดกัญชง (seed)

จัดท าป้ายที่ท าจากวัตถุถาวร ขนาดที่เหมาะสม 

ขอใบอนุญาตผลิตกัญชง

ไม่ต้อง ขอใบอนุญาตผลิตกัญชง

น ามันจากเมล็ด หรือ
สารสกัดจากเมล็ด

เมล็ดกัญชง (Grain)

ข้อก าหนดปริมาณ THC 
ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
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ใบกัญชงช่อดอกกัญชง

กิ่ง ก้าน

ราก
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แนวเขตพื้นที่ปลกูที่เห็นไดช้ัดเจน พื้นที่ปลกูต้องแยกจากการปลูกพชืชนิดอ่ืนเป็นสัดส่วนชดัเจน

อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสถานที่ และระบบการควบคุมการปลูกกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่มาภาพจาก : สถาบันส ารวจพืชเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงาน ป.ป.ส. 
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ระยะห่างของการปลูกกัญชงแต่ละแห่ง (ZONING) ก าหนดไว้ที่ระยะทางเท่าใด และสามารถ
ปลูกกัญชาและกัญชง ด้วยกันได้หรือไม่

ข้อมูลทางวิชาการของต่างประเทศแนะน าการ
ปลูกกัญชา กัญชง ในพื้นที่ควรมีระยะห่างที่เหมาะสม
ประมาณ 5 - 10 กิโลเมตร แต่ทั้งนี้ในหลายๆประเทศ
ไม่ได้ก าหนดเรื่องระยะห่างของพื้นที่ (Zoning) ไว้เป็น
กฎหมายที่ชัดเจน รวมทั้ง อย. ด้วย แต่แนะน าให้ผู้รับ
อนุญาตจัดเตรียมการป้องกันดังกล่าว

- การวางแผนการผลิต (ปลูก) ที่ต่างเวลากัน - เลือกรูปแบบการปลกูให้เหมาะสม 

- เลือกใช้เมล็ดพันธุ์เฉพาะในการปลกู เช่น เมล็ดเพศเมีย (Feminized Seeds) ในพื้นที่ปลูก 

- ศึกษาข้อมูลก่อนการขอรับอนุญาตปลูกกัญชาและกัญชง ในพื้นที่ใกล้เคียง
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แปลงช่อดอกกัญชง

แปลงช่อดอกกัญชา

แปลงช่อดอกกัญชง

แปลงปลูกเส้นใย

แปลงช่อดอกกัญชง

แปลงปลูกเมล็ดกัญชง

การเตรียมพื้นที่ปลูกเพือ่ป้องกันการผสมข้ามสายพนัธุ์ (Cross pollination)

กรณีปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากช่อดอก เลือกรูปแบบการปลูกให้เหมาะสม เช่น การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากช่อดอก 
ควรปลูกในโรงเรือน ระบบปิด หรือระบบป้องกันอื่นๆ 
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จัดให้มีการแยกเก็บกัญชง เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอ่ืน และเก็บในที่ซึ่งมั่นคงแขง็แรงและมีกุญแจ 
ใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทยีมกัน

ช่อดอก เมล็ดพันธุ์กัญชงที่ใช้ในการปลูกสารสกัด THC > 0.2

ยาเสพติด
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เก็บกัญชงแยกเก็บเป็นสัดส่วนและไม่ปะปนกับวัตถุอื่น ๆ

อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสถานที่ และระบบการควบคุมการปลูกกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๔

ใบกัญชง กิ่ง ก้าน รากเมล็ดกัญชง

ไม่เป็นยาเสพติด
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๒. หมวดการจัดวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสาร
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ต้องจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในกัญชงที่ปลูกก่อนน าออก
จากสถานที่ปลูกทุกครั้งโดยการสุ่มให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดฯ การจัดการตัวอย่างกัญชงเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ หาสาร THC ในกัญชง

เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับแต่วันวิเคราะห์ ณ สถานท่ีปลูกท่ีได้รับอนุญาต 

๒.๑) ผู้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาต ผลิต (โดยการปลูก) ตามวัตถุประสงค์ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖)

เว้นแต่ ผู้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาต ผลิต (โดยการปลูก) ตามวัตถุประสงค์ (๒) ใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี ฯ.

แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
- กรณีใช้ เมล็ดพันธุ์รับรอง ให้ผู้รับอนุญาตไดร้ับการ ยกเว้น ในการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสาร 
- กรณีที่ ไม่ได้ใช้เมล็ดพันธุร์ับรอง ต้องจัดให้มีการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสาร THC ในกัญชง

เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับแต่วันวิเคราะห์ ณ สถานท่ีปลูกท่ีได้รับอนุญาต 

THC ในใบและช่อดอก
ไม่เกิน 1%



การตรวจวิเคราะห์เพือ่หาปริมาณสาร THC มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

วิธีการที่ (๑)
ใช้ชุดทดสอบหาปริมาณ THC เบ้ืองต้น (Test kit)

วิธีการที่ (๒)
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(Tetrahydrocannabinol, THC) สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) หรือสารประกอบอื่นในกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๔

กรณีมีข้อสงสัย 
ใช้ตัวอย่างเดิมส่งวิเคราะห์ปริมาณสาร THC 



การด าเนินการเม่ือพบปริมาณสาร THC เกินปริมาณที่ก าหนด

จ าหน่าย ใบ กิ่ง ก้าน ราก เส้นใย
หรือใช้ประโยชน์ส่วนอื่นของกัญชง

ท าลายช่อดอก 

THC > 1% (เกินทีก่ าหนด) มีหนังสือแจ้ง จนท.
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อ้างอิงจาก ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เร่ือง การด าเนินการกับยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  กรณีทีมี่สารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล 
(Tetrahydrocannabinol, THC) เกนิปริมาณทีก่ าหนด พ.ศ. ๒๕๖๔

THC ไม่เกินที่ก าหนด ผู้รับอนุญาตเก็บเอกสาร                   
การวิเคราะห์อย่างน้อย 3 ปี

ตรวจวิเคราะห์ทดสอบปริมาณสาร THC 
ตามวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

ผู้รับอนุญาต

สุ่มตัวอย่าง ตามวิธีการการจัดการ
ตัวอย่างตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศ

จ าหน่าย ช่อดอกกัญชง 
ตามกฎหมายยาเสพติด



Thai FDA 16

วิธีการที่ (๑) ใช้ชุดทดสอบหาปริมาณ THC เบ้ืองต้นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หรือ ชุดทดสอบ (Test kit) ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับรอง 
หรือ เคร่ืองมือ หรือ วิธีทดสอบที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมว่าถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้ (Validation)  

การตรวจวิเคราะห์เพือ่หาปริมาณสาร THC มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดร
แคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) หรือสารประกอบอื่นในกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๔
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วิธีการที่ (๒) ใช้เครื่องมือที่ใช้หลักการโครมาโตกราฟี (Chromatography)  โดยส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

การตรวจวิเคราะห์เพือ่หาปริมาณสาร THC มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑)  ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒)  ห้องปฏิบัติการที่มีระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือเทียบเท่า

ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ (cannabinoids) ในกัญชง 
(๓)   ห้องปฏิบัติการที่ ผ่านการทดสอบความช านาญ หรือ เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ (cannabinoids) ในกัญชง 

หมายเหตุ เปิดเพิ่มเติมให้ห้องปฏิบัติการของเอกชน หรือ ห้องปฏิบัติการที่ผ่านความทดสอบความ
ช านาญสามารถตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาปริมาณสาร THC ได้ นอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐ
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๒. หมวดการจัดวิเคราะห์เพื่อหาปรมิาณสาร
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ต้องจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร Tetrahydrocannabinol :THC / 
สาร Cannabidiol:CBD) / หรือสารประกอบอื่นในกัญชง เช่น สารปนเปื้อน โลหะหนัก ที่ผลิต
ก่อนน าออกจากสถานที่ผลิตทุกครั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนดฯ

เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับแต่วันวิเคราะห์ ณ สถานท่ีผลิตท่ีได้รับอนุญาต 

๒.๒) ผู้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาต ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ตามวัตถุประสงค์ (๑) (๓) หรือ เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย

ยกเว้น ในกรณีเป็นการผลิตเพื่อใช้ เป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่กัญชง ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายนั้นๆ

โดยต้องจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร Tetrahydrocannabinol :THC โดยใช้
เครื่องมือ หรือวิธีทดสอบที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมว่าถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้ (validation)

Cut off สาร THC
ในสารสกัด ไม่เกิน 0.2%

สารสกัดจากกัญชง 
ท่ี THC เกิน 0.2%
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อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(Tetrahydrocannabinol, THC) หรือสารประกอบอื่น ในกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๔

การตรวจวิเคราะห์มีหลักเกณฑ์และวิธกีาร ดังต่อไปนี้
สารสกัดจากกัญชง 
ท่ี THC เกิน 0.2%

ต ารายาของประเทศไทย เล่มที่ ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ และฉบับเพิ่มเติม 
(Thai Pharmacopoeia Volume II Part 1, Part 2, Part 3 and 
Supplement) หรือฉบบัท่ีตีพิมพ์ใหมก่วา่

หรือข้อก าหนดที่จัดท าขึ้นโดยองคก์ารอนามัยโลก 

หรือหน่วยงานสากลอื่น หรือต ารายาอื่น 
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๒. หมวดการจัดวิเคราะห์เพือ่หาปรมิาณสาร

จัดให้มีการวิเคราะห์ยาทีผ่ลิตกอ่นน าออกจากสถานที่ผลิตยาทุกครัง้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฯ

๒.๓) ผู้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาต ผลิตต ารับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ ตามวัตถุประสงค์ (๔) เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์

ต ารับยาเสพติดให้โทษ
ท่ีมีกัญชงปรุงผสมอยู่

การตรวจวิเคราะห์มีหลักเกณฑ์และวิธกีาร ดังต่อไปนี้

ต ารายาของประเทศไทย เล่มที่ ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ และฉบับเพิ่มเติม 

(Thai Pharmacopoeia Volume II Part 1, Part 2, Part 3 and 
Supplement) หรือฉบบัท่ีตีพิมพ์ใหม่กว่า
หรือข้อก าหนดท่ีจัดท าขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก 

หรือหน่วยงานสากลอื่น หรือต ารายาอื่น 

อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(Tetrahydrocannabinol, THC) หรือสารประกอบอื่น ในกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๔
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“ข้อ 25 (๑๐) แจ้งวันและเวลาการเก็บเกี่ยวกัญชงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อน
การเก็บเกี่ยว และให้ด าเนินการเก็บเกี่ยวโดยบันทึกวันและเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปริมาณที่ผลิตได้ ในบัญชี
และรายงานประจ าเดือนเพื่อรายงานต่อเลขาธิการ”

๓. หมวดการเก็บเกี่ยว 
กรณีเป็นผู้รับอนุญาตผลิตกัญชงโดยการปลูก โดยด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อ 4 (1) (2) (3) และ (6) ให้
ด าเนินการตามกฎกระทรวง 

เว้นแต่ ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ (4) และ (5) คือ การผลิตกัญชงโดยการปลูกเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ และปลูกเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์ 
ไม่ต้องท าการแจ้งวันและเวลาในการเก็บเก่ียว

การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าท่ี

รับแจ้งหนังสือจากผู้ถอืใบอนุญาตตามวัตถปุระสงค์ประเภทตา่งๆ เรื่องแจ้ง วันและเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลติกญัชง 
(Hemp) เพื่อเป็นข้อมูลไว้ตรวจสอบการด าเนินการ สุ่มตรวจสอบพื้นที่

ด าเนินการแจ้ง

ทุกส่วนของกญัชง
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“ข้อ ๒๕ (๒) ..... ในกรณีที่พบปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) 
เกินกว่าที่คณะกรรมการก าหนดให้ผู้รับอนุญาตแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อควบคุมการท าลายหรือด าเนินการอื่น
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขทีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

๔. หมวดการท าลาย
กรณีเป็นผู้รับอนุญาต ผลิตกัญชง (โดยการปลูก) ให้ด าเนินการตามกฎกระทรวง  เมื่อตรวจวิเคราะห์แล้วพบว่ามี           
ปริมาณสาร THC เกินที่ก าหนด ให้ด าเนินการตามกฎกระทรวง

การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้รับอนุญาตจะท าหนังสือแจ้งมายังให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ ท้องที่ที่สถานที่ปลูกตั้งอยู่

พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ ชุดปฏิบัติการกัญชงให้ร่วมเป็นพยานในการท าลายกัญชง (Hemp)
ตรวจสอบรายละเอียดกัญชง และถ่ายรูปขั้นตอนการท าลายไว้เป็นหลักฐาน  

หมายเหตุ: แบบฟอร์มบันทึกควบคุมการท าลายยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ภาคผนวก คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ



23

“ให้แจ้งก าหนดการล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการขนส่งกัญชง ตามที่ได้รับ
อนุญาต โดยระบุปริมาณ วันและเวลา ยานพาหนะ เส้นทางการขนส่ง และผู้ควบคุมการขนส่ง พร้อมทั้งน าใบแจ้ง
ดังกล่าวและส าเนาใบอนุญาตผลิตกัญชงไปพร้อมการขนส่ง”

๕. หมวดการขนส่ง
กรณีเป็นผู้รับอนุญาตผลิตกัญชงโดยการปลูก โดยด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อ 4 (3) (๕) และ (6) รวมถึง
ผู้ผลิตกัญชงที่มิใช่การปลูก ตามวัตถุประสงค์ ข้อ 4 (๑) และ (๓) ให้ด าเนินการตามกฎกระทรวง 

การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่

รับแจ้งหนังสือจากผู้รับอนุญาตตามวัตถุประสงค์ประเภทต่างๆ           
ในการแจ้ง วันและเวลา ยานพาหนะในการขนส่งกัญชง (Hemp) 

ด าเนินการเฉพาะ

ช่อดอกผู้รับอนุญาตน าหนังสือแจ้งการขนส่งเฮมพ์ ไปยัง
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดน้ันๆ
๒)   ผู้บังคับการกองบังคับการต ารวจภูธร (จังหวัดต้นทางท่ีขนส่งเฮมพ์) 
เพื่อให้ทราบเส้นทางการขนส่งกัญชง สารสกัดจากกัญชง 

ท่ี THC เกิน 0.2%
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๖. หมวดการตรวจสอบการจัดท าบัญชีรับ-จ่าย 
“จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่ายกัญชงตามที่ได้รับอนุญาต และเสนอรายงานต่อเลขาธิการทราบเป็น

รายเดือนและรายปี ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี บัญชีดังกล่าวให้เก็บ
รักษาไว้ภายในห้าปี นับแต่วันที่ลงรายการคร้ังสุดท้ายในบัญชีและพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ทุกเวลาในขณะเปิดท าการ”

การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ต้องการข้อมูลรายงานบัญชี
รับจ่ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลควบคุมการใช้กัญชง (Hemp)

สามารถเข้าระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าดูข้อมูลได้ 

ผู้รับอนุญาตจะส่งรายงาน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
ส่งมายังระบบออนไลน์ท่ี อย.

เว้นแต่ กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ ให้จัดส่งเป็นแบบเอกสาร
ทางไปรษณีย์ หรือ ยื่นตรงท่ี อย.

❑ แบบ บ.ย.ส. ๕ … (กัญชา/กัญชง)/เดือน
❑ แบบ ร.ย.ส. ๕ … (กัญชา/กัญชง)/เดือน                      
❑ แบบ ร.ย.ส. ๕ … (กัญชา/กัญชง)/ปี

บัญช-ีรายงานแต่ละประเภทผ่านระบบออนไลน์

อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดแบบการจัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงานเก่ียวกับ การผลิต การน าเข้า การส่งออก       
การจ าหน่าย หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาและกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๔
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๗. หมวดการด าเนินการอื่นๆ

การจัดท าฉลากและเอกสารก ากับกัญชง 

ผู้ผลิตกัญชงโดยการปลูก 
ผู้ผลิตกัญชงที่มิใช่การปลูก 
ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชงเพื่อการปรุงยาส าหรับการรักษาโรคในผู้ป่วยเฉพาะราย 
ผู้รับอนุญาตผลิตต ารับยาท่ีมีกัญชงปรุงผสมอยู่ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

“ข้อ 25 (๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับกัญชง หรือค าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือ
หีบห่อบรรจุกัญชงที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๓๔/๑ (๓)”

ด าเนินการสุ่มตรวจสอบผู้รับอนุญาตตามวัตถุประสงค์ประเภทตา่งๆ มีการจัดท าฉลากฉลากและเอกสารก ากับกญัชง หรือ
ค าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุกัญชงท่ีผลิตข้ึน หรือไม่ มีข้อความเป็นไปตามประกาศฯ หรือไม่

การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่

อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่องก าหนดฉลากท่ีภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุกัญชงและสารสกัดของกัญชงที่เป็นยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต น าเข้า หรือส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้รับอนุญาตน าเข้า // ผู้รับอนุญาตส่งออก
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อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่องก าหนดฉลากท่ีภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุกัญชงและสารสกัดของกัญชงที่เป็นยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต น าเข้า หรือส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ด าเนินการเฉพาะ

ช่อดอก

สารสกัดจากกัญชง 
ท่ี THC เกิน 0.2%

หมายเหตุ ใบ กิ่ง ก้าน ราก เนื่องจากไม่เป็น ยส. 5 
อย. จะมีหนังสือเวียนแจ้งให้จัดท า รายละเอียด
ฉลากเพิ่มเติม ส าหรับส่วนท่ีไม่ใช่ ยส 5

หมายเหตุ สารสกัดที่ THC < 0.2 เนื่องจากไม่เป็น 
ยส .  5 แต่  อย .  จะมีหนังสือเวียนแจ้งให้จัดท า 
รายละเอียดฉลากเพิ่มเติม
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กรณีที่กัญชงสูญหาย เสียหาย หรือถูกท าลาย

๗. หมวดการด าเนินการอื่นๆ

ส าหรับผู้ผลิตกัญชงทุกประเภท ผู้รับอนุญาตน าเข้ากัญชง ผู้รับอนุญาตส่งออกกัญชง   ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายกัญชง 
และผู้รับอนุญาตครอบครองกัญชงมีหน้าที่ตามกฎกระทรวงกัญชง ฯ หมวด ๓ การด าเนินการ ก าหนดไว้ว่า

“ข้อ ๒๕ (๕) ในกรณีที่กัญชงสูญหาย เสียหาย หรือถูกท าลายไม่ว่าด้วยเหตุใด ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า”

ผู้รับอนุญาตจะต้อง แจ้งความสถานีต ารวจในเขตพื้นที่ของตน หลังจากนั้นให้น า เอกสารการแจ้งความ พร้อมด้วย
หนังสือแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่รับทราบ และด าเนินการตรวจสอบหากพบประเด็นที่ผิดปกติ

การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่

ด าเนินการ
ทุกส่วนต้นกัญชงใน

แปลงปลูก

สารสกัดจากกัญชง 
ท่ี THC เกิน 0.2%



28

๗. หมวดการด าเนินการอื่นๆ

ส าหรับผู้ผลิตกัญชงทุกประเภท (ปลูก และ สกัด) เว้นแต่ วัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี 
วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัว มีหน้าที่ตามกฎกระทรวงกัญชง ฯ หมวด ๓ การด าเนินการ ก าหนดไว้ คือ

““ข้อ ๒๕ (๑๑) ด าเนินการตามแผนการผลิตหรือแผนการใช้ประโยชน์ตามข้อ ๗ (๖) ในกรณีที่ไม่
สามารถด าเนินการตามแผนการผลิตหรือแผนการใช้ประโยชน์ดังกล่าวได้ ให้แจ้งขอปรับแผนการผลิตหรือแผนการ
ใช้ประโยชน์ต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณา ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา””

ผู้รับอนุญาตจะต้อง แจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่ก าหนด มายังเลขาธิการ อย.จากนั้นเจ้าหน้าที่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ตรวจสอบข้อมูลการปรับแผนการผลิตหรือแผนการใช้ประโยชน์ และด าเนินการต่อไป

การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่

การด าเนินการตามแผนการผลิต 

อ้างอิงจาก ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอปรับแผนการผลิต การน าเข้า การส่งออก 
การจ าหน่าย หรือการใช้ประโยชน์กัญชง  พ.ศ. ๒๕๖๔
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บทก าหนดโทษ  กรณีพบว่ามีการด าเนินการไม่เป็นไปตามที่ก าหนด

มาตรา 34/1  ผู้รับอนุญาต ผลิต ยาเสพติดให้โทษประเภท ๕

อ้างอิงจาก  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการเพิ่มบทก าหนดโทษ  ตามมาตรา 79/1  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา 34/1 (ผลิต) มาตรา 34/2 (น าเข้า ส่งออก) มาตรา 34/3 (ครอบครอง) หรือ มาตรา 34/4  (การจัดท าบัญชีและรายงาน)

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย
(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์ 
(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับ
(๔) จัดให้มีการแยกเก็บ
(๕) ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกท าลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า
(๖) ปฏิบัติการอื่นที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ

ปลูกกัญชงในสถานที่และพิกัดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต / แจ้งวันและเวลาการเก็บเกี่ยวกัญชง / ด าเนินการตามแผนการ
ผลิต หรือแผนการใช้ประโยชน์ / ระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ

มีโทษปรับ 
ถ้าไม่ด าเนินการตามท่ีก าหนด



ขอขอบคุณ
ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยย่ังยืน

Thai FDA

สงสัยเรื่องกัญชา /กัญชง

08.30 -16.30 น. (ในวลาราชการ)

02 590 7756
02 590 7339
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ภาคผนวก
วิธีการจัดการตัวอย่างกัญชงเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ

สาร THC /สาร CBD หรือสารประกอบอื่นในกัญชง 

อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อหา
ปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) หรือ
สารประกอบอื่นในกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๔
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วิธีการจัดการตัวอย่างกัญชง 

จ านวนตัวอย่าง

1. แปลงปลูกขนาดต่ ากว่า 1 ไร่ สุ่มเก็บตัวอย่างจ านวน 30 ต้น

2. แปลงปลูกขนาดตั้งแต่  1-10 ไร่ สุ่มเก็บตัวอย่างจ านวน 50 ต้น
3. แปลงปลูกขนาดตั้งแต่  10 ไร่  ขึ้นไป สุ่มเก็บตัวอย่างจ านวน ๑00 ต้น

ต าแหน่งการเก็บตัวอย่าง สุ่มเก็บตัวอย่างอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับพื้นที่ (วางแผนก่อนด าเนินการสุ่ม)
ส่วนของเฮมพ์ท่ีเก็บ ไม่เกินต าแหน่ง 1 ใน 3 ของล าต้น หรือ 20 ซม. จากยอด // จ านวน 1-3 ยอด

วิธีการด าเนินการ 1. เก็บตัวอย่างตามหลักการสุมพื้นที่แบบ Block sampling โดยวางแผนการ ลงพื้นที่
ก่อน โดยตรวจขนาดพื้นที่โดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินส ารวจ    

2. เก็บเฮมพ์จากการสุ่มในถุงกระดาษ กรอกรายละเอียด ชื่อพันธุ์ ชื่อสถานที่ จ านวนที่
เก็บ รวมทั้งต าแหน่งของการเก็บ ตามแบบบันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอย่าง ส าหรับส่ง
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

ผู้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาต ผลิต (โดยการปลูก) ตามวัตถุประสงค์ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖)
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วางแผนในการสุ่มตัวอย่างเก็บตัวอย่างพืช ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ



Thai FDA

พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง    
อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่    ปลูกเฮมพ์พันธุ์ RPF ๑

ขนาดพื้นท่ี 4 ไร่

เก็บตัวอย่างตามหลักการสุ่มพื้นที่แบบ Block sampling 



Thai FDA

ขนาดพื้นที่ 3 ไร่

ขนาดพื้นที่ 4 ไร่

พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าริน                   
อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย                                 

ปลูกเฮมพ์พันธ์ุ RPF ๓

ขนาดพื้นที่ 4 ไร่

ขนาดพื้นที่ 2 ไร่

พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง                   
อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย                                 

ปลูกเฮมพ์พันธ์ุ RPF ๒
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เก็บตัวอย่างไม่เกินต าแหน่ง 1 ใน 3 ของล าต้น หรือ 20 ซม. 
จากยอด // จ านวน 1-3 ยอด

บรรจุตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มเก็บรวมในภาชนะท่ีท าด้วย
กระดาษ (ห้ามเก็บในถุงพลาสติก)
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กรอกรายละเอียดและระบุต าแหน่งที่เก็บตัวอย่าง แล้วปิดไว้บนถุงเก็บตัวอย่าง หากไม่สามารถจัดส่งได้ทีนที ควรเก็บตัวอย่าง
ไว้ในท่ีมืดหรือเย็น การจัดส่งวิเคราะห์ไม่ควรเกิน 1 สัปดาห์หลังจากการเก็บเพื่อป้องกันพืชเน่าเสียหาย
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วิธีการจัดการตัวอย่างกัญชง 

จ านวนตัวอย่าง

1. ให้สุ่มเก็บกัญชงทุกรุ่นของการผลิต โดยด าเนินการตามต ารายาอ้างอิง

2. จ านวนและปริมาณ ต้องมีปริมาณเพียงพอที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ซ้ า                
เพื่อยืนยันผล

การเก็บตัวอย่าง สุ่มเก็บตัวอย่างอย่างทัว่ถึงและเหมาะสมกับปริมาณการผลติ                            
(วางแผนก่อนด าเนินการสุ่ม)

วิธีการด าเนินการ 1. เก็บตัวอย่างทั้งหมดในภาชนะปิดสนิทป้องกันแสง
2. กรอกรายละเอียด ตัวอย่างตามแบบบันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอย่าง 
ส าหรับส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ แล้วปิดไว้บนภาชนะเก็บตัวอย่าง
3. ควรควบคุมการเก็บรักษาตัวอย่างให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมะสม

ผู้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาต ผลิต (สารสกัดกัญชง หรือผลิตภัณฑ์กัญชง)

อ้างอิงจาก : ภาคผนวกแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแค นนาบินอล 
(Tetrahydrocannabinol, THC) สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) หรือสารประกอบอ่ืนในกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๔


