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ค ำถำม-ค ำตอบ เกี่ยวกับยำเสพติด กัญชำ-กัญชง 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
1 กรณีท่ีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาท่ีสถานพยาบาล

ได้ จะสามารถส่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือ
ประเภท ๔ ทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วยได้หรือไม่ 

ตามมาตรา ๔ พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้นิยามของ
ผู้ป่วยว่า “ผู้ป่วย” หมายความว่า ผู้ขอรับบริการใน
สถานพยาบาล ดังนั้นการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยของตนโดยปกติ
ทั่วไปควรกระท าในสถานพยาบาลของตน ไม่สมควรจ่ายยานอก
สถานพยาบาล นอกจากนี้ การใช้วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 
หรือประเภท ๔ เป็นประจ าติดต่อกันอาจท าให้เกิดการเสพติด 
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ หรืออาจมีการลักลอบน าไปใช้ในทางท่ี
ผิด ก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้ ดังนั้นเพื่อให้มีการน าวัตถุออกฤทธิ์
ไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างถูกต้อง จึงจ ากัดให้ผู้มีสิทธิ์
สั่งจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ได้คือ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ที่สั่ง
จ่ายให้กับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยที่ตนให้การรักษา ดังนั้นแพทย์ผู้ให้
การรักษา จึงควรมีการตรวจผู้ป่วยซึ่งตนให้การรักษา ตามหลัก
วิชาการ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ก่อน
พิจารณาสั่งจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
ให้กับผู้ป่วยนั้นๆ ส าหรับกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาที่
สถานพยาบาลได้นั้น ทางสถานพยาบาลอาจต้องออกหน่วย
เคลื่อนที่ไปพบผู้ป่วยแทนหรืออาจพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยไปรับการ
รักษาในสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกต่อการเดินทางไปพบแพทย์
ของผู้ป่วยแทน 

2 กรณีสถานพยาบาล เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท ๒ บางตัว สามารถยืมจาก
สถานพยาบาลอ่ืนมาใช้ก่อนได้หรือไม่ 

ไม่สามารถยืมวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ จากสถานพยาบาลอื่น
ได้ เนื่องจาก ตาม พรบ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 
๒๕๑๘ ได้ให้ค ายามค าว่า “ขาย” ให้หมายความรวมถึง 
จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ส่งมอบ หรือมีไว้เพ่ือขาย ซึ่ง
ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 
ยกเว้นกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงสาธารณสุข เพราะฉะนั้นการยืมวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๒ ระหว่างสถานพยาบาล จึงเท่ากับเป็นการขาย อัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘๙ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๕ – ๒๐ ปี 
และปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ – ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

3 กรณีสถานพยาบาล เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท ๒ บางตัว สามารถยืมจาก
สถานพยาบาลอ่ืนมาใช้ก่อนได้หรือไม่ 

ไม่สามารถยืมวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ จากสถานพยาบาลอื่น
ได้ เนื่องจาก ตาม พรบ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 
๒๕๑๘ ได้ให้ค ายามค าว่า “ขาย” ให้หมายความรวมถึง 
จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ส่งมอบ หรือมีไว้เพ่ือขาย ซึ่ง
ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 
ยกเว้นกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงสาธารณสุข เพราะฉะนั้นการยืมวัตถุออกฤทธิ์ใน
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ประเภท ๒ ระหว่างสถานพยาบาล จึงเท่ากับเป็นการขาย อัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘๙ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๕ – ๒๐ ปี 
และปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ – ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

4 ต้องการได้แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์
สามารถรับได้ที่ไหน และการจัดส่งรายงานให้
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาสามารถส่ง
ทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานได้จากเว็บไซต์กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด  http 
://spdemo.sharepointthailand.com/sites/Narcotics
 ส าหรับการจัดส่งรายงาน สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่กอง
ควบคุมวัตถุเสพติดส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุขส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
ทั้งนี้ท่านต้องจัดเก็บส าเนารายงานดังกล่าวไว้พร้อมแสดงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ส าหรับวัตถุออก
ฤทธิ์ และอย่างน้อย ๕ ปี ส าหรับยาเสพติด นับแต่วันลงรายการ
ครั้งสุดท้าย 

5 บารากู่ เป็นสารเสพติดหรือไม่อย่างไร หากเป็นสาร
เสพติดจัดเป็นสารเสพติดประเภทใด ตามกฎหมาย
ฉบับใด 

บารากู่ เป็นส่วนผสมของใบยาสูบ (tobacco) กับสารที่มีความ
หวาน เช่น น้ าผึ้งหรือกากน้ าตาล (molasses) หรือผลไม้ตาก
แห้ง และมักมีการเติมแต่งกลิ่นหอมของผลไม้ เช่น สตรอเบอรี่ 
แอปเปิ้ล และสมุนไพรบางชนิด เป็นต้น การสูบบารากู่จะต้องมี
อุปกรณ์การสูบควันที่เรียกว่าเตาบารากู่ หรือ hookah โดยเป็น
การสูบควันผ่านน้ า บารากู่จัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

6 บารากู่ เป็นสารต้องห้ามในการน าเข้าส่งออกหรือไม่
อย่างไร และมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาร
ประเภทนี้ฉบับใดบ้าง 

บารากู่ จัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งตามมาตรา ๑๑ วรรคสองของ
พระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้ผู้ผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์
ยาสูบมีหน้าที่ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ให้กระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งปจัจุบันกฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ในการก ากับดูแลของส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ที่ตั้ง : อาคารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช-ชนนีบ าราศนราดูร อาคาร10 ชั้น (ชั้น6) 
126/146 หมู่ 4  
ซอยบ าราศนราดูร ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.
นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 – 2580 – 9307  
โทรสาร. 0 – 2580 -9237, 0 – 2580 -9264) 

https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics
https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics
https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics
https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics
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7 ถ้าสถานพยาบาล มีความประสงค์จะท าลายวัตถุ

ออกฤทธิ์หรือยาเสพติดที่หมดอายุแล้ว มีขั้นตอน
อย่างไร 

มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
กรณีสถำนพยำบำลเอกชน ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
๑)  ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ท าหนังสือแจ้งมายังกองควบคุม
วัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยแจ้งชนิด
ของวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติด เลขท่ีผลิต (Lot. No.) วันเดือน
ปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ ปริมาณ และสาเหตุที่ต้องการจะ
ท าลาย รวมถึงวัน เวลา และสถานที่ท่ีต้องการท าลาย เพ่ือขอ
อนุมัติการท าลายจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒)  เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติด 
จะแจ้งให้ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลทราบ และในการท าลาย
จะต้องมีเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเป็นพยานในการท าลาย โดยเจ้าหน้าที่
ฯ จะตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดที่จะท าลาย เลขที่
ผลิต (Lot. No.) วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ ปริมาณ 
พร้อมทั้งจัดท าบันทึกการท าลายวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติด 
และถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
กรณีสถำนพยำบำลเอกชน ที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล และส่วน
ภูมิภำค 
๑)  ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ท าหนังสือแจ้งมายังส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด แจ้งชนิดของวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติด 
เลขที่ผลิต (Lot. No.) วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ 
ปริมาณ และสาเหตุที่ต้องการจะท าลาย รวมถึงวัน เวลา สถานที่
ที่ต้องการท าลาย เพ่ือขออนุมัติการท าลายจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
๒)  เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด จะแจ้งให้ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลทราบและในการ
ท าลายจะต้องมีเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเป็นพยานในการท าลาย โดย
เจ้าหน้าที่ฯ จะตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดที่จะท าลาย 
เลขที่ผลิต (Lot. No.) วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ 
ปริมาณ พร้อมทั้งจัดท าบันทึกการท าลายวัตถุออกฤทธิ์หรือยา
เสพติด และถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดจะได้แจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้
ทราบต่อไป 
กรณีสถำนพยำบำลของรัฐ 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๓ การควบคุมและการ
จ าหน่ายพัสดุ ข้อ ๑๕๗ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 
๓ คน เพ่ือท าลายยาแล้วให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน แล้วรายงาน
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มายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (หนังสือเวียน ที่ สธ 
๑๐๐๓.๓/ว๑๒๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การ
ท าลายวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์) 

8 สอบถามเรื่องการขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ของส านักงาน
เทศบาลเมือง ก. ว่า การยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ต้อง
ไปติดต่อด้วยตัวเองเท่านั้น หรือสามารถยื่นค าขอ
ผ่านทางไปรษณีย์ และชื่อผู้ด าเนินกิจการสามารถ
ขอในนามของ “ส านักงานเทศบาลเมือง ก.” ได้
หรือไม่ หรือขอในนาม “นายกเทศมนตรีเมือง ก.” 
และในกรณีเทศบาลมีศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ 
แห่ง จ าเป็นต้องขอใบอนุญาตฯ แยกเป็น ๒ ฉบับ
หรือไม่ 

๑)  การขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาล สามารถสอบถามรายละเอียด
ขั้นตอนการขออนุญาตได้ 
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง
สถานพยาบาลหรือสอบถามได้ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๔๓ , 
๐ ๒๕๙๐ ๗๗๖๒ , ๐ ๒๕๙๐ ๗๗๙๒ ซ่ึงการยื่นขอรับใบอนุญาต
ฯ นั้น สามารถยื่นค าขอได้ ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. หรือ
ส่งค าขอมาทางไปรษณีย์ก็ได้ กรณีสถานพยาบาลนั้น สังกัด
หน่วยราชการอ่ืน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ หนังสือเวียนที่ สธ 
๑๐๐๓.๒/ว๒๓๖๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่เว็บไซต์กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด 
http://spdemo.sharepointthailand.com/sites/Narcotics 
๒)  ผู้ด าเนินกิจการจะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 
ส่วนผู้รับอนุญาตนั้นต้องเป็นนิติบุคคล ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่า
ส านักงานเทศบาลเมือง ก. สังกัดหน่วยงานใดในระดับที่เป็นนิติ
บุคคล ก็ขอในนามหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลนั้นๆ 
๓)  ในกรณีเทศบาลมีศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ แห่ง จ าเป็นต้อง
ขอใบอนุญาตแยก ๒ ฉบับ ส าหรับศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละ
แห่ง เนื่องจากในใบอนุญาตฯ จะระบุสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้มี
ไว้ในครอบครองฯ คือ ๑ ใบอนุญาต ต่อการอนุญาต ๑ สถานที ่ 

9 ตามกฎหมาย Methadone Solution สามารถสั่ง
จ่ายเพื่อใช้บ าบัดอาการปวดได้หรือไม่ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ที่ผู้
อนุญาตจะอนุญาตให้จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมจาก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๙๗ พ.ศ. ๒๕๔๙ เรือ่ง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดปริมาณยาเสพติเด
ให้โทษในประเภท ๒ ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จ าหน่ายหรือมีไว้
ในครอบครอง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ได้อนุญาตให้ผู้รับ
อนุญาตฯ จ าหน่าย Methadone ได้ดังนี้ 
๑.  ชนิดเม็ด  ส าหรับการบ าบัดอาการปวด 
 ๒.  ชนิดน้ า  ส าหรับการบ าบัดอาการปวดและการบ าบัดรักษา
ผู้เสพยาเสพติดให้โทษ ดังนั้น จึงสามารถสั่งจ่าย Methadone 
Solution เพ่ือใช้บ าบัดอาการปวดได้ 
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10 ราคายา หรือ ขนาดบรรจุ หรือ รายการยาที่กลุ่ม

เงินทุนจ าหน่าย 
ดูข้อมูลใน note : google drive หัวข้อ ฝ่ายขายและติดตาม
การกระจายวัตถุเสพติด 
และใน website : 
http://www.fda.moph.go.th/sites/NRF/SitePages/Sell_P
age.aspx 

กัญชำ -กัญชง 
11 การปลดล็อก กัญชา/กัญชง จริงหรือไม่ 

 

มีการปลดล็อกจริง ทุกส่วนของกัญชา/กัญชง แต่ยกเว้น  ช่อง
ดอกกัญชา, เมล็ดกัญชา,  ช่อดอกกัญชง 
ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และต้องขออนุญาตใน
ลักษณะ ยาเสพติดประเภท5 

12 ส่วนใดบ้างที่ได้รับการปลดล็อก  1. เปลือก ล าต้น เส้นใย : สามารถใช้ศึกษาวิจัย/ใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สิ่งทอ ยานยนต์ กระดาษ 
2. ราก : ใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์/ศึกษาวิจัย/ผลิต
ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร ต ารับยาแผนโบราณ 
3.   ใบจริง/ใบพัด : ซึ่งต้องไม่มีช่อดอกหรือยอดติดมาด้วย ใช้
เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์/ศึกษาวิจัย/ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น 
ต ารับยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร 
4.   กิ่ง/ก้าน : ใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์/ศึกษาวิจัย/ผลิต
ผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร สมุนไพร เครื่องส าอาง 
5.   กากจากการสกัด : ต้องมี THC ไม่เกิน 0.2% ใช้ประโยชน์
โดยการน าไปท าปุ๋ย 
6. สารสกัด CBD และต้องมี THC ไม่เกิน 0.2% : ใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์/ศึกษาวิจัย/ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา 
อาหาร สมุนไพร เครื่องส าอาง 
7.เปลือกแห้ง แกนล าต้นแห้ง เส้นใยแห้ง : เพื่อใช้ประโยชน์    
สิ่งทอ กระดาษ 

13 การปลดล็อก ในครั้งนี้ หมายถึงอนุญาตให้
ครอบครองกัญชาได้ใช่หรือไม่ 

กำรครอบครอง กรณีเป็น “ต้นยังมีชีวิต” ถือเป็นยาเสพติด 
ต้องขออนุญาตปลูก ครอบครอง ไม่เช่นนั้นถือว่า 
 ผิดกฎหมำย (ยกเว้นแต่ มีกำรหันเป็นชิ้นส่วน) 

14 สารสกัด CBD ได้รับการปลดล็อกแล้วใช่หรือไม่ ใช่ แต่การสกัดต้องดูว่า สาร CBD  นั้น ยังม ีสาร THC ไม่เกิน 
0.2%  

15 ดอก และ ช่อดอก มีสารอันตราย ถือเป็นยาเสพติด  
16 การปลูกกัญชา สามารถปลูกได้หรือไม่ หากจะปลูกต้องขออนุญาตปลูกในเงื่อนไข ยาเสพติด  
17 การปลูกให้ถูกต้อง ต้นตัวเมีย เท่านั้น ถึงจะมี ช่อดอก การปลูกในโรงเรือน จะต้อง

ไม่มีต้นตัวผู้ เพ่ือไม่ให้เกิดการผสม และเกิดเมล็ด เพราะหากมี
การผสม จะท าให้ช่อดอก มีสารส าคัญลดลง 

18 ใครบ้างที่ได้รับอนุญาต ปลูกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
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ประเภทท่ี 1 หน่วยงำนของรัฐ 
1.โรงพยาบาลรัฐ :  หน่วยงานทางเกษตรกรรม หน่วยงาน
การแพทย์หรือเภสัชกรรม 
2. มหาวิทยาลัยของรัฐ :  ที่สอนหลักสูตรทางการแพทย์ เภสัช
ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ประเภทท่ี 2 ต้องด ำเนินร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ 
3. มหาวิทยาลัยเอกชน : ที่มีการสอนหลักสูตรทางการแพทย์ 
หรือเภสัชศาสตร์ เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม : วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจ
สังคม/สหกรณ์เกษตร ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐ หรือมหาลัย 
5. ผู้ประกอบวิชาชีพ : แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนปัจจุบัน/หมอ
พ้ืนบ้าน/เภสัชกร  

19 หากปลดล็อกบางส่วนของกัญชาแล้ว จะน าส่วน
ต่างๆมาใช้ประโยชน์ต้องท าอย่างไร 

ประชาชน/ผู้ประกอบการ ที่จะซื้อส่วนต่างๆของกัญชามาใช้ 
ต้องซื้อจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้อง หากซื้อมาจาก
แหล่งที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าผิดกฎหมาย 

20 หากประชาชนซื้อชิ้นส่วนต่างๆ ของกัญชา มา จะมี
หลักฐานอะไร มีออกใบอนุญาตให้ประชาชนหรือไม่ 

ประชาชนที่ซื้อมาจะไม่มีการออกใบอนุญาตให้ แต่ประชาชน
จะต้องมีการหลักฐานการซื้อชิ้นส่วนต่างๆ ว่าได้มาจากแหล่งใด 
ซึ่งแหล่งที่ซื้อมาต้องได้รับอนุญาตที่ถูกต้อง (กรณี ที่มีการขายต่อ
วัตถุดิบหลายทอด ต้องตอบได้ว่าจากที่ไหนบ้าง) 

21 ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ที่จะน าชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ยา
เสพติดไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้องท าอย่างไร 

ผู้ประกอบการที่จะน าส่วนต่างๆ ที่ไม่เป็นยาเสพติด มาใส่ใน
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จะต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม
กฎหมาย (ต้องภายในประเทศ เท่านั้น) 

22 หากพบผู้ครอบครองบางส่วนของกัญชา ผิดหรือไม่ ผู้ที่ครอบครอง ต้องชี้แจงได้ว่าได้ชิ้นส่วนต่างๆมาจากท่ีใดและ 
เป็นแหล่งที่ถูกต้องหรือไม่ หากตอบไม่ได้ ถือว่าผิดกฎหมาย 

23 ตามประกาศ ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
หมายถึง กัญชา กัญชง กระท่อม ฝิ่น เห็ดขี้ควาย ไม่
เป็นยาเสพติดแล้วใช่หรือไม่ 

กระท่อม ฝิ่น เห็ดขี้ควาย ยังเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5  
ในส่วนกัญชา ได้ปลดล็อกทุกส่วน ยกเว้น ช่อดอกและเมล็ด 
ในส่วนกัญชง ได้ปลดล็อกทุกส่วน ยกเว้น ช่อดอก 

24 กากที่เหลือจากการสกัด เอาไปท าประโยชน์ ซึ่งต้องตรวจสอบด้วย ว่ามีสาร THC ไม่เกิน 
0.2% 

25 การตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้อง ดู
จากที่ไหน 

ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะสามารถตรวจสอบใบอนุญาตได้ที่เว็บไซต์
กัญชา และต้องมีการรายงานการปลูกผลผลิตต่อเจ้าหน้าที่ อย. 

26 การน าเข้า น าเข้าได้ แค่ เปลือกแห้ง แกนล าต้นแห้ง เส้นใยแห้ง  นอกนั้น
ไม่ได้ 

27 การใช้เองส่วนตัว ปลดล็อกทุกส่วน ยกเว้น ช่อดอกและเมล็ด ซึ่งวัตถุดิบที่ได้มานั้น 
จะต้องมาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาต ประชาชนใช้รักษาตัวเองได้ 
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28 เกษตรกรสอบถามข่าวเรื่องการปลดล็อคกัญชาที่มี

การแถลงข่าวไปเม่ือวันที่ 15 ธ.ค.63 ว่าสามารถ
ปลูกได้แล้วใช่หรือไม่  

เกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อย 
7 ครัวเรือน และติดต่อกรมส่งเสริมการเกษตร/เกษตรจังหวัด 
เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ก่อน  
หลังจากนั้น วิสาหกิจชุมชน จะต้องมีการท าสัญญา MOU 
ร่วมกับหน่วยงานทางการแพทย์ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ส่งผลผลิตที่ได้จากกัญชาให้กับหน่วยงานนั้นๆ น าไปศึกษา 
พัฒนา หรือวิจัยเพื่อท าประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป  
ในส่วน ประกาศ วันที่ 15 ธ.ค. 63 นั้น คือการปลดล็อกในส่วน
ต่างๆของกัญชา ให้สามารถน าไปต่อยอดในธุรกิจ ยา อาหาร 
เครื่องส าอาง และสมุนไพร หรืออุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ 

29 ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกกัญชาได้แล้วใช่หรือไม่ ในปัจจุบัน ประชาชนทั่วไป ยังไม่สามารถปลูกกัญชาได้ บุคคลที่
ปลูกได้มีดังนี้ 
ประเภทท่ี 1 หน่วยงำนของรัฐ 
1. โรงพยาบาลรัฐ :  หน่วยงานทางเกษตรกรรม หน่วยงาน
การแพทย์หรือเภสัชกรรม 
2. มหาวิทยาลัยของรัฐ :  ที่สอนหลักสูตรทางการแพทย์ เภสัช
ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ประเภทท่ี 2 ต้องด ำเนินร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ 
3. มหาวิทยาลัยเอกชน  :  ที่มีการสอนหลักสูตรทางการแพทย์ 
หรือเภสัชศาสตร์ เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม : วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจ
สังคม/สหกรณ์เกษตร ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐหรือมหาลัย 
5. ผู้ประกอบวิชาชีพ  :  แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนปัจจุบัน/
หมอพ้ืนบ้าน/เภสัชกร 

30 ผู้ป่วยต้องการใช้น้ ามันกัญชาสามารถขอได้ที่ไหน สอบถามจังหวัดที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ และสืบค้นในเว็บไซต์ กัญชา 
และแจ้งรายชื่อสถานพยาบาลให้ผู้ป่วย 

31 ต ารวจสอบถามว่า จากข่าวการปลดล็อคกัญชาหาก
เจอคนที่ครอบครองกัญชาอัดแท่ง จับกุมได้หรือไม่ 

ชี้แจง เจ้าหน้าที่ต ารวจว่า ตามกฎหมายใหม่ ได้รับการปลด ล็อก
กัญชาออกจากเสพติดทุกส่วน ยกเว้น ช่อดอกและเมล็ด ดังนั้น 
หากมีการตรวจจับประชาชน จะต้องดูต่อว่ากัญชาอัดแท่งนั้น
เป็นส่วนใด และมีช่อดอกหรือเมล็ดผสมอยู่หรือไม่ และแหล่งที่
ได้มาจากกัญชาอัดแท่งนั้นมาจากแหล่งได้ ได้รับอนุญาตหรือไม่ 
โดยดูจากหลักฐานการซื้อขาย 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
32 การขออนุญาตปลูกกัญชง ของชาวบ้านหรือ

เกษตรกร สามารถท าได้หรือไม่ 
ในปัจจุบัน ประชาชนทั่วไป ยังไม่สามารถปลูกกัญชงได้ บุคคลที่
ปลูกได้มีดังนี้ 
ประเภทท่ี 1 หน่วยงำนของรัฐ 
1. โรงพยาบาลรัฐ :  หน่วยงานทางเกษตรกรรม หน่วยงาน
การแพทย์หรือเภสัชกรรม 
2. มหาวิทยาลัยของรัฐ :  ที่สอนหลักสูตรทางการแพทย์ เภสัช
ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ประเภทท่ี 2 ต้องด ำเนินร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ 
3.  มหาวิทยาลัยเอกชน : ที่มีการสอนหลักสูตรทางการแพทย์ 
หรือเภสัชศาสตร์ เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
4.  ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม : วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจ
สังคม/สหกรณ์เกษตร ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐ หรือมหาลัย 
5.  ผู้ประกอบวิชาชีพ : แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนปัจจุบัน/
หมอพ้ืนบ้าน/เภสัชกร 

33 วิสาหกิจชุมชน จะปลูกกัญชงขายให้กับ
บริษัทเอกชน สามารถท าได้หรือไม่ 

การขายกัญชา/กัญชง ให้หน่วยงานเอกชน นั้น ขายได้เฉพาะ
ส่วนที่ได้รับการปลดล็อก เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
การแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่านั้น 

34 เมล็ดกัญชง สามารถซื้อขาย-ส่งออกนอกประเทศได้
หรือไม่ 

เมล็ดกัญชงยังถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไม่สามารถ
ส่งออกไปขายต่างประเทศได้ 

35 จากข่าวการปลดล็อคกัญชา ผู้ป่วยสามารถปลูกใช้
เองได้แล้วใช่หรือไม่ 

ผู้ป่วยยังไม่สามารถปลูกใช้รักษาตนเองได้ แต่สามารถซื้อส่วน
ต่างๆของกัญชา ที่ได้รับปลดล็อกแล้ว จากหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาต เพ่ือน ามารักษาตนเอง 

36 ประชาชนทั่วไป ที่ปัจจุบันลักลอบเสพอยู่นั้น ได้รับ
การปลดล็อกให้สามารถเสพได้แบบถูกกฎหมายแล้ว
ใช่หรือไม่ 

อย. ปลดล็อกเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยังไม่อนุญาตให้ใช้ทาง            
สันทนาการ 

37 วิสาหกิจชุมชนสอบถามการขออนุญาตปลูกกัญชง 
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ แล้วต้องรวมกับ
หน่วยงานรัฐเหมือนกัญชาหรือไม่ 

วิสาหกิจชุมชน จะต้องมีการท าสัญญา MOU ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการแพทย์ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งผลผลิตที่ได้จาก
กัญชาให้กับหน่วยงานนั้นๆ น าไปศึกษา พัฒนา หรือวิจัยเพื่อท า
ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป ในส่วนข่าว การปลดล็อก ให้
สามารถน าไปต่อยอดในธุรกิจ ยา อาหาร เครื่องส าอาง และ
สมุนไพร หรืออุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ 
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38 ประชาชนทั่วไปอยากปลูกกัญชาแล้วขาย สามารถ

ท าได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เป็นเกษตรกร และไม่ส่งให้
หน่วยงานรัฐ 

ในปัจจุบัน ประชาชนทั่วไป ยังไม่สามารถปลูกกัญชงได้ บุคคลที่
ปลูกได้มีดังนี้ 
ประเภทที่ 1 หน่วยงานของรัฐ 
1. โรงพยาบาลรัฐ :  หน่วยงานทางเกษตรกรรม หน่วยงาน
การแพทย์หรือเภสัชกรรม 
2. มหาวิทยาลัยของรัฐ :  ที่สอนหลักสูตรทางการแพทย์ เภสัช
ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ประเภทที่ 2 ต้องด าเนินร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
3. มหาวิทยาลัยเอกชน  :  ที่มีการสอนหลักสูตรทางการแพทย์ 
หรือเภสัชศาสตร์ เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม : วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจ
สังคม/สหกรณ์เกษตร ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐ หรือมหาลัย 
5. ผู้ประกอบวิชาชีพ  :  แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนปัจจุบัน/
หมอพ้ืนบ้าน/เภสัชกร 

39 บริษัทต้องการน าเข้าเมล็ดกัญชา มาพักโดยไม่แปล
รูปใด เพื่อรอส่งต่อไปขายประเทศที่ 3 ท าได้หรือไม่ 

ไม่สามารถท าได้เนื่องจากผิดกฎหมาย 

40 ถ้าเภสัชหรือแพทย์ จะปลูกแล้วขายเองท าได้หรือไม่ 
ไม่ส่งให้หน่วยงานรัฐ 

แพทย์และเภสัช สามารถขออนุญาตปลูกและสกัดท ายาเพ่ือใช้
รักษาอาการผู้ป่วยแต่ละรายที่มารักษากันตนเองได้ แต่ไม่
สามารถผลิตออกมาวางขายได้ 

41 ประชาชนทั่วไปอยากปลูกกัญชาใช้รักษาตัวได้หรือ 
หากปลูกรักษาเองไม่ได้แล้วให้หาซื้อได้จากท่ีไหน 
หรือ รักษาที่ไหน 

ในปัจจุบัน ประชาชนทั่วไป ยังไม่สามารถปลูกกัญชาได้ บุคคลที่
ปลูกได้มีดังนี้ 
ประเภทที่ 1 หน่วยงานของรัฐ 
1. โรงพยาบาลรัฐ :  หน่วยงานทางเกษตรกรรม หน่วยงาน
การแพทย์หรือเภสัชกรรม 
2. มหาวิทยาลัยของรัฐ :  ที่สอนหลักสูตรทางการแพทย์ เภสัช
ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ประเภทที่ 2 ต้องด าเนินร่วมกับหน่วยงานของรั 
3. มหาวิทยาลัยเอกชน  :  ที่มีการสอนหลักสูตรทางการแพทย์ 
หรือเภสัชศาสตร์ เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม : วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจ
สังคม/สหกรณ์เกษตร ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐ หรือมหาลัย 
5. ผู้ประกอบวิชาชีพ  :  แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนปัจจุบัน/
หมอพ้ืนบ้าน/เภสัชกร 
หากประชาชน จะใช้รักษาอาการป่วย สามารถเข้ารับการรักษา
ได้ที่โรงพยาบาล (สอบถามจังหวัดที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ เพ่ือหาชื่อ
โรงบาลให้) 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
42 ประชาชนโทรมาสอบถามสถานพยาบาลที่สามารถ

รักษาด้วยกัญชาได้มีที่ไหนบ้างใน  
สอบถามจังหวัดที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ และสืบค้นในเว็บไซต์ กัญชา 
และแจ้งรายชื่อสถานพยาบาลให้ผู้ป่วย 

43 ประชาชนทั่วไปขอปลูก เพ่ือน าใบมาต้มกินเอง ได้
ไหม เพราะไม่ต้องการซื้อจากหน่วยงานหรือ
วิสาหกิจที่ได้รับอนุญาต (ทั้งนี้ให้ข้อมูลว่าที่อัมพาวา 
ช่วยบ้านทั่วไปก็ปลูกกันคนละ 1-2 คน ไม่ต้องกลัว
ต ารวจจับเพราะ มีใบอนุญาตที่ อย. ออกให้ว่า
อนุญาตให้ปลูก) 

ในปัจจุบัน ประชาชนทั่วไป ยังไม่สามารถปลูกกัญชาได้ บุคคลที่
ปลูกได้มีดังนี้ 
ประเภทท่ี 1 หน่วยงำนของรัฐ 
1. โรงพยาบาลรัฐ :  หน่วยงานทางเกษตรกรรม หน่วยงาน
การแพทย์หรือเภสัชกรรม 
2. มหาวิทยาลัยของรัฐ :  ที่สอนหลักสูตรทางการแพทย์ เภสัช
ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ประเภทท่ี 2 ต้องด ำเนินร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ 
3. มหาวิทยาลัยเอกชน  :  ที่มีการสอนหลักสูตรทางการแพทย์ 
หรือเภสัชศาสตร์ เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม : วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจ
สังคม/สหกรณ์เกษตร ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐ หรือมหาลัย 
5. ผู้ประกอบวิชาชีพ : แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนปัจจุบัน/หมอ
พ้ืนบ้าน/เภสัชกร 
หากประชาชน จะใช้รักษาอาการป่วย สามารถเข้ารับการรักษา
ได้ที่โรงพยาบาล (สอบถามจังหวัดที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ เพ่ือหาชื่อ
โรงบาลให้) 

44 เภสัชกรขอปลูกกัญชา ได้หรือไม่ เภสัช สามารถขออนุญาตปลูกและสกัดท ายาเพ่ือใช้รักษาอาการ
ผู้ป่วยแต่ละรายที่มารักษากันตนเองได้ แต่ไม่สามารถผลิต
ออกมาวางขายได้ 

45 ประชาชนทั่วไปจะขออนุญาตปลูกกัญชา ในปัจจุบัน ประชาชนทั่วไป ยังไม่สามารถปลูกกัญชาได้ บุคคลที่
ปลูกได้มีดังนี้ 
ประเภทที่ 1 หน่วยงานของรัฐ 
1. โรงพยาบาลรัฐ :  หน่วยงานทางเกษตรกรรม หน่วยงาน
การแพทย์หรือเภสัชกรรม 
2. มหาวิทยาลัยของรัฐ :  ที่สอนหลักสูตรทางการแพทย์ เภสัช
ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ประเภทที่ 2 ต้องด าเนินร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
3. มหาวิทยาลัยเอกชน : ที่มีการสอนหลักสูตรทางการแพทย์ 
หรือเภสัชศาสตร์ เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม : วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจ
สังคม/สหกรณ์เกษตร ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐ หรือ มหาลัย 
5. ผู้ประกอบวิชาชีพ  :  แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนปัจจุบัน/
หมอพ้ืนบ้าน/เภสัชกร 
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46 เป็นแพทย์ในชุมชนต้องการปลูกกัญชาเพื่อท าการ

สกัดเป็นน้ ามันกัญชาเพ่ือใช้รักษาคนในชุมชนต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่มีใบอนุญาตให้สกัดจากหน่วยงานต้นสังกัด 
กรมการแพทย์แผนไทย สามารถด าเนินการขออนุญาตปลูกและ
ครอบครอง และจ าหน่าย กัญชากับทาง กองควบคุมยาเสพติด
ได้ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยของตนเอง 

47 สอบถามการขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อการส่งออก 
(เป็นแพทย์) 

ยังไม่สามารถด าเนินการส่งออกได้ เนื่องจาก ปลดล็อกเพ่ือใช้
ภายในประเทศเท่านั้น 

48 สอบถามว่าใครบ้างที่สามารถปลูกกัญชาได้ถูก
กฎหมาย 

ประเภทท่ี 1 หน่วยงำนของรัฐ 
1.โรงพยาบาลรัฐ :  หน่วยงานทางเกษตรกรรม หน่วยงาน
การแพทย์หรือเภสัชกรรม 
2.มหาวิทยาลัยของรัฐ :  ที่สอนหลักสูตรทางการแพทย์ เภสัช
ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ประเภทท่ี 2 ต้องด ำเนินร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ 
3. มหาวิทยาลัยเอกชน  :  ที่มีการสอนหลักสูตรทางการแพทย์ 
หรือเภสัชศาสตร์ เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม : วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจ
สังคม/สหกรณ์เกษตร ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐ หรือมหาลัย 
5. ผู้ประกอบวิชาชีพ  :  แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนปัจจุบัน/
หมอพ้ืนบ้าน/เภสัชกร 
วิสาหกิจชุมชน จะต้องมีการท าสัญญา MOU ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการแพทย์ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งผลผลิตที่ได้จาก
กัญชาให้กับหน่วยงานนั้นๆ น าไปศึกษา พัฒนา หรือวิจัยเพื่อท า
ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป 

49 จะขอจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ต้องติดต่อที่ไหน เพ่ือขอ
ปลูกกัญชา 

เกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อย 
7 ครัวเรือน และติดต่อกรมส่งเสริมการเกษตร/เกษตรจังหวัด 
เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ก่อน หลังจากนั้น วิสาหกิจ
ชุมชน จะต้องมีการท าสัญญา MOU ร่วมกับหน่วยงานทางการ
แพทย์ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งผลผลิตที่ได้จากกัญชาให้กับ
หน่วยงานนั้นๆ น าไปศึกษา พัฒนา หรือวิจัยเพื่อท าประโยชน์
ทางการแพทย์ต่อไป 

50 การพิสูจน์ว่า ใบ กิ่ง ก้าน ราก นั้นมาจากการปลูกท่ี
ได้รับอนุญาตถูกต้องได้อย่างไร  

ผู้รับอนุญาตปลูกตองไดรับใบอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๕ จาก อย. และสามารถตรวจสอบขอมูลไดจากเว็บ
ไซต www.fda.moph.go.th หรือสอบถาม ไดที่เบอร 1556 
หรือ ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด  

51 ผูขอปลูกยังตองท า SOP การท าลายหรือไม ยังต้องท าเนื่องจากอาจมีบางส่วนที่ยังต้องมีการท าลาย ซึ่งควรมี
ระบบการจัดการ วิธีการ ท าลายที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  
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52 ถาวิสาหกิจชุมชนขอปลูกตนออนกัญชาเอามาท า

สลัด สามารถท าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใช่หรือไม่
เพราะไม่ได้ผลิตช่อดอก  

การปลูกต้นกัญชา ต้องได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ก่อน ซึ่งผู้จะขอ
อนุญาตได้ต้องมี คุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ในส่วน
ของวิสาหกิจชุมชนต้องขออนุญาต ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรา ๒๖/๕ แหงพระราชบัญญัติ ยา
เสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้ กฎหมายยัง
ก าหนดใหตอง น าไปใชทางการแพทยและการศึกษาวิจัยเทานั้น  

53 การขอปลูกกัญชง ถ้าแจ้งน าเส้นใยไปท า
เครื่องนุ่งห่ม ต้องขอ อนุญาตปลูกเหมือนกัญชา
หรือไม่ 

การปลูกต้นกัญชง ต้องได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ทุกกรณี 
เช่นเดิม ไม่ว่าจะมี วัตถุประสงค์การน าไปใช้แบบใด  

54 กรณีกัญชง หลักเกณฑการขออนุญาตปลูก มี
เปลี่ยนแปลงไหม  

ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตกัญชง ฉบับใหม่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักๆคือ  
 -เปิดให้ขออนุญาตไดท้ั้งผลิต น าเข้า สงออก จ าหน่าย หรือมีไว
ในครอบครอง  
 - ก าหนดวัตถุประสงคการน าไปใชเพ่ือประโยชนอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากเสนใย  
- แกไขสถานที่ยื่นค าขอเป็นที่  สสจ.  

55 ถ้ากรณีกัญชา ถ้ามีผู้ต้องการน าส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพ
ติดไปใช้ประโยชน์จะต้องด าเนินการอย่างไร  

กรณีเป็นผู้ได้รับอนุญำตปลูกแลว : ใหขอแกไขโครงการ โดย
ระบุในแผนการใช ประโยชนว่าต้องการขายสวนใด ใหใครบ้าง 
โดยยื่นค าขอแกไข ณ ส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา  
โดยตองรายงานผลผลิตทั้งหมดที่ไดท้ั้งสวนที่เป็นยาเสพติดให
โทษและไม่เป็นยาเสพติดใหโทษด้วยว่าน าไปท าอะไร หรือขาย
ใหใคร  
กรณีรำยใหม่  : ใหระบุแผนการใชประโยชนในโครงการวา   ต
องการขายสวนใด ใหบ้าง นอกจากนี้ การน าไปใชประโยชน ตอง
ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของดว้ย  

56 กัญชาควรใหสงแผน timeline ใหจังหวัดหลังไดร้ับ
อนุญาตเพ่ือ ควบคุมก ากับ แต่ละข้ันได้ และเมื่อได้
รับอนุญาตแลวก็ควรแจงจังหวัดใหทราบด้วย 
(ตอนนี้ทราบแตเ่วลาตรวจสถานที่)  

กอง ต. จะแจงให สสจ.ทราบ เมื่อออกใบอนุญาตแลวด้วย 

57 กฎกระทรวงการอนุญาตปลูกกัญชง (เฮมพ) จะออก
เมื่อไร (เพราะ เหมือนจะปลดล็อคเอกชนสามารถ
ขอปลูกเองได)้ เนื่องจากตอนนี้มี เอกชนโทรเขามา
สอบถามเป็นระยะ ๆ  

กฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลว  โดยจะมีผลใช
บังคับตั้งแตว่ันที่ 29 มกราคม 64  

58 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตต้องการจะท าลาย ส่วนของ
กัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ยังจะต้องขออนุญาต นพ.
สสจ. หรือไม ่

ไม่ต้องแจ้ง แต่ให้บันทึกในรายงาน ว่าท าลายอะไร จ านวน
เท่าไหร่ พร้อมหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย  
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59  การน าไปใช้ประโยชน์ ในส่วนของคลินิกแพทย์แผน

ไทยจะน าไปปรงุ เป็นต ารับยาให้กับผู้ป่วยจะต้อง
สามารถด าเนินการได้เลยหรือไม่ หรือต้องขอ
อนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องใด  

กรณีแพทยแ์ผนไทย น าส่วนที่ได้รับยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด
ให้โทษ เช่น ใบ กัญชา ไปท ายาแผนไทยปรุงให้คนไข้หรือท า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจ าหน่าย ขอให้ติดต่อกองสมุนไพร เพ่ือด าเน
นิการใหถูกตองตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้  
1. กรณีท่ีไม่ ระบุสรรพคุณ ใหยื่นค าขอตอกองอาหาร  
2. กรณีระบุสรรพคุณทางยา ใหยื่นเป็นค าขอขึ้นทะเบียน
ประเภทยาพัฒนาจาก สมุนไพร (ข.3)   
3. กรณีระบุสรรพคุณเพ่ือสุขภาพ ใหยื่นเป็นค าขอขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑสมุนไพร เพ่ือสุขภาพ (ค.3 ) โดยใหศึกษาดูแนวทาง
การเตรียมเอกสารตามหลักเกณฑและ checklist  ที่เว็บกอง
ผลิตภัณฑสมุนไพร -->สวนบริการผูประกอบการ--การขอ
อนุญาต ผลิตภัณฑ  

60 ผู้ขอปลูกท่ีได้รับใบอนุญาตแล้ว และมี SOP การ
ท าลาย จะสามารถ ยกเลิกการท าลาย แล้วเก็บไว้
จ าหน่ายได้โดยอัตโนมัติหรือต้องท าเรื่องแจ้งและ
กรณีนี้ต้องไปขอใบอนุญาตจ าหน่ายอยู่อีกหรือไม 
หรือสามารถจ าหน่ายได้เลย เพราะไม่เป็นยาเสพติด
แลว  

กรณีเป็นผู้ได้รับอนุญาตปลูกแล้ว : ให้ขอแก้ไขโครงการ โดยระบุ
ในแผนการใช้ ประโยชน์ว่าต้องการขายส่วนใด ให้ใครบ้าง โดย
ยื่นค าขอแก้ไข ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

61 หากเอามาท าอาหารสัตวตองขออนุญาตอย่างไรหรือ
ไม เชน ท าคุกก้ี สุนัข    

อาหารสัตว ถูกควบคุมตามกฎหมายของกรมปศุสัตว  ควร
สอบถามไปยังกรม ปศุสัตวเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของดวย  

62 กรณีโครงการของกรมแพทย์แผนไทย ซึ่งได้มีวิธี
ปฏิบัติเรื่องการท าลายส่วนต่างๆ ที่ไม่ใช่ช่อดอก ถ้า
ปลดล๊อกแล้ว แสดงว่าไม่จ าเป็นต้องท าลายส่วนที่
ไม่ใช่ยาเสพติด รพ.สามารถน าไปใช้ ประโยชน์อย่าง
อ่ืนได้โดยไม่ต้องแจ้งใช่หรือไม่   

กรณ๊เป็นผู้ได้รับอนุญาตปลูกแล้ว  : ให้ขอแก้ไขโครงการ โดย
ระบุในแผนการใช้ประโยชน์ว่าต้องการขายส่วนใด ให้ใครบ้าง 
โดยยื่นค าขอแก้ไข ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยต้องรายงานผลผลิตทั้งหมดที่ได้ทั้งส่วนที่เป็นยาเสพติดให้
โทษและไม่เป็นยาเสพติดให้โทษด้วยว่าน าไปท าอะไร หรือขาย
ให้ใคร นอกจากนี้ การน าไปใช้ประโยชน์ต้องด าเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

63 เมล็ดกัญชงที่โครงการหลวงขอปลูกหลังจากที่
ประกาศบังคับใช ได้รับการยกเว้น ไม่เป็นยาเสพติด
ใช่หรือไม่  

ใช  เมล็ดกัญชงที่มาจากผูที่ไดรับอนุญาตปลูกตามกฎหมาย ได
รับการยกเว้นไม่เป็น ยาเสพติดใหโทษ  แต่หากน าเมล็ดไปปลูก 
การปลูกตองขออนุญาตปลูกตาม กฎหมายวด้วยยาเสพติด  

64 หากประชาชนที่สนใจ จะขอปลูก 2-3 ต้น ใน
บริเวณหลังบ้าน เพ่ือใช้ใบในการรักษาตนเองได้
หรือไม่  

กฎหมายยังไม่เปิดให้สามารถด าเนินการกรณีฝ่าฝืนจะมีโทษตาม
กฎหมาย  

65 เมื่อมีผูประกอบการมาขออนุญาตผลิต จะทราบได้
อย่างไรว่า เป็นกัญชาที่มาจากต้นที่เราอนุญาตให้
ปลูกจริง ๆ จะมีการควบคุมก ากับอย่างไร 

ควรซื้อจากผู้ได้รับใบอนุญาตปลูกหรือผลิตที่ถูกต้องตาม
กฎหมายโดยตรง ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตปลูกมีหน้าที่จัดท ารายงานให้ 
อย.ทราบว่าขายไปให้ใครบ้าง ซึ่งต้องเป็นไปตามแผนการใช้
ประโยชน์ที่ได้ขออนุญาตไว้ จะได้ทราบข้อมูล มีที่มาที่ไป 
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ตรวจสอบได้  

66 ปริมาณกัญชาหรือสารสกัดที่ใส่ในอาหาร 
เครื่องส าอาง ฯลฯ มีการ ก าหนดปริมาณไว้หรือไม่ 

จะตองมีการออกกฎหมายของแตละผลิตภัณฑก าหนด  ขณะนี้
อยู่ระหว่างด าเนินการ ส าหรับกรณีเครื่องส าอางมีกฎหมายให
สามารถน าสารสกัดจากเมล็ด หรือน้ ามันจากเมล็ดแลว  

67 กรณีการปลูกท่ีได้รับอนุญาตแล้วจะต้องขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชนหรือไม    

ให้ขอแก้ไขโครงการ โดยระบุในแผนการใช้ประโยชน์ว่าต้องการ
ขายส่วนใด ให้ใครบ้าง โดยยื่นค าขอแก้ไข ณ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยต้องรายงานผลผลติทั้งหมดที่
ได้ทั้งส่วนที่เป็นยาเสพติดให้โทษและไม่เป็นยาเสพติดให้โทษด้วย
ว่าน าไปท าอะไร หรือขายให้ใคร 
 

68 การขายใบต้องมีแบบรายงานอะไรไหม  ผูรับอนุญาตผลิต (ปลูก) มีหนาที่จัดท ารายงานการจ าหนายผล
ผลิตที่ไดจากการปลูก เชน ชอดอก ใบ ราก ล าตน ในแบบ
รายงาน ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยตอง รายงานทั้งสวนที่ เป็น
และไมเปนยาเสพติดใหโทษดวย 

69 กรณีบุคคลทั่วไป ซึ่งได้มีการครอบครองส่วนของ ใบ 
ต้น เปลือก หรือน้ ามัน CBD โดยไม่ทราบแหล่งที่มา 
ยังถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษในประเทภ 5 หรือไม่ 

กรณีพิสูจน์ที่มาไม่ได้ จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยนา
เสพติดให้โทษ 

70 ส่วนต่างๆ ของต้นที่ไม่ใช่ช่อดอก เวลาที่เป็นเศษซาก
ไม่ต้องควบคุมในการท าลายใช่หรือไม่ 

ใช่ แต่ให้บันทึกในรายงานว่าท าลายอะไร จ านวนเท่าไหร่ พร้อม
หลักฐานการท าลาย เช่น รูปถ่าย 

71 การปฏิบัติตามข้อ 1 (ค) สารสกัด CBD เป็น
ส่วนประกอบและต้องมี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 
โดยน้ าหนัก และ (ง) กากหรือเศษที่เหลือ จากการ
สกัด และต้องมี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดย
น้ าหนัก ผูประกอบการจะต้องส่งวิเคราะห์ และแจ้ง
ผลวิเคราะห์ให้พนักงานเจ้านห้รที่ทราบทุกครั้ง
หรือไม่  

ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ ทุกครั้ง แต่อาจไม่ได้แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเรียกหลักฐานการตรวจ
วิเคราะห์ได้  

72 การตรวจสอบปริมาณ % CBD , THC เป็นหน้าที่
ของใครในการพิสูจน์ 

ผู้รับอนุญาตผลิตโดยการปลูก มีหน้าที่ตรวจสอบสาร THC ซ่ึง
ต้องไม่เกินที่ก าหนดว่า เป็นกัญชง ผู้รับอนุญาตผลิต (มิใช่การ
ปลูก) และผู้รับอนุญาตผลิตทางการแพทย์ มีหน้าที่ตรวจ
วิเคราะห์สาร THC CBD รวมถึงสารประกอบอ่ืน สารปนเปื้อน 
โลหะหนักด้วย 

73 จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นเมล็กกัญชง หรือเมล็ด
กัญชา 

เมล็ดของเฮมพ์จะมีขนาดใหญ่ ผิดเมล็ดเรียบ และมีลายบ้าง 
ส่วนเมล็ดกัญขาจะมีขนาดเล็กกว่า ผิวมีลักษณะมันวาว 
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74 ผลิตภัณฑที่มีกัญชา กัญชงเปนสวนประกอบ 

จัดเป็นผลิตภัณฑตาม พรบ. ใด ใชค านิยามตาม 
พรบ.นั้นๆ เปนตัวก าหนดใชหรือไม แลว ปริมาณ
สาร CBD THC ในผลิตภัณฑนั้น ๆ มีก าหนด
ปริมาณหรือไม และก าหนดไวอยางไร 

มีการก าหนดในผลิตภัณฑ ซึ่งเปนไดทั้ง ยา  ผลิตภัณฑสมุนไพร 
เครื่องส าอาง และ อาหาร  ซึ่งกฎหมายของผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวข
องดังกลาวจะออกกฎ ระเบียบมารองรับ การน ากัญชา และกัญ
ชง ไปใชในผลิตภัณฑตอไป  

75 จะมีการก าหนดราคากลางในการซื้อ-ขาย กัญชา-
กัญชง ที่ไม่จัดเป็น ยาเสพติดหรือไม่ 

ไมมี่ เป็นไปตามกลไกของการตลาด และคุณภาพ 

76 เรื่องการเก็บเก่ียวผลผลิตที่ได้รับอนุญาต ต้องแยก
ส่วนชั่งน้ าหนักที่เป็นยาเสพติด และไม่เป็นยาเสพติด
ด้วยหรือไม่ ผู้ที่ผลิตสามารถน า ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพ
ติดไปใช้ได้เลยใช่หรือไม่ 

ผู้รับอนุญาตผลติ (ปลุก) มีหน้าที่จัดท ารายงานการจ าหน่าย
ผลผลิตที่ได้จากการปลูก เช่น ช่อดอก ใบ ราก ล าต้น ในแบบ
รายงาน ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยต้อง รายงานผลผลิตทั้งมหด
ที่ได้ทั้งส่วนที่เป็นยาเสพติดให้โทษและไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ
ด้วยว่าน าไปท าอะไร หรือขายให้ใคร  

77 อยากให้มีความชัดเจนเรื่องที่ทางจังหวัดต้อง
ด าเนินการมีอะไรบ้าง  อย.ด าเนินการอะไรบ้าง  

อย. และ สสจ. เตรียมตอบค าถามต่างๆที่เก่ียวข้องการปลด ล็อก
ส่วนต่าง ๆ ของกัญชา และกัญชงจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ 
นอกจากนี้ ต้องเตรียมการรองรับการขออนุญาตกัญชง ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบด้วย เนื่องจากในกฎกระทรวงการอนุญาตกัญชง
ฉบับใหม่ ให้ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอรับอนุญาตได้ที่ สสจ. ซึ่ง อย. 
จะได้จัดประชุม เพื่อสื่อสารให้ สสจ.ทราบข้อมูลต่างๆ ต่อไป  

78 กรณีวิสาหกิจชุมชน ที่มีใบอนุญาตแล้ว สามารถลง
โฆษณาขาย ชิ้นส่วนต้นกัญชาในอินเตอร์เน็ต/
เฟสบุ๊คได้หรือไม่ 

วิสาหกิจชุมชนที่มีใบอนุญาตซึ่งได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) รว่มกับ
หน่วยงานของรัฐ ให้ขอแก้ไขโครงการ โดยระบุในแผนการใช้
ประโยชน์ว่าต้องการขายส่วนใด ให้ใครบ้าง โดยยื่นค าขอแก้ไข 
ณ อย.โดยต้องรายงาน ผลผลิตทั้งหมดที่ได้ ทั้งส่วนที่เป็นยาเสพ
ติดให้โทษและไม่เป็นยาเสพติดให้โทษด้วยว่า น าไปท าอะไร หรือ
ขายให้ใคร กรณีการโฆษณาขาย ส่วนต่างๆ ของต้นกัญชา อาจ
ไม่เหมาะสม เนื่องจากอาจเข้าข่ายขออนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร่ หรือกฎหมายว่าด้วย ยาเสพติดให้โทษ
ด้วย  

79 การใช้ประโยชน์ ใบ ราก ล าต้น ของกัญชา ที่ได้รับ
การยกเว้น หากประชาชนทั่วไปน าไปท าเป็น
ส่วนผสมในการประกอบอาหารเพื่อจ าหน่าย เช่น 
ก๋วยเตี๋ยว เมี่ยงค า ซึ่งไม่ต้องขอเลขสารบบอาหาร 
ท าได้หรือไม่ 

 อย. อยู่ระหว่างการจัดท าค าแนะน าส าหรับผู้บริโภคในการน าใบ
กัญชาไปใช้ในอาหาร ซึ่งจะเป็นค าเตือน ข้อควรระวังการใช้ การ
ใส่ในอาหาร ต้องค านึงถึงความปลอดภัย ของผู้บริโภคด้วย 
เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลปริมาณที่บริโภค จึงอาจเกิดอันตราย ต้อง
ใช้ด้วยความระมัดระวัง ค าเตือน เด็ก ผู้มีอายุต่ ากว่า 25 ปี สตรี
มีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้เป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด ผู้ที่การ
ท างานตับ ไต บกพร่อง ไม่ควร รับประทานอาหารที่มีสวนผสม
ของกัญชา ไม่ควรใส่ใบกัญชาในปริมาณมาก เนื่องจากท าให้เกิด
อาการง่วงซึม เวียนศีรษะ ไม่ควรขับขี้ยานพาหนะ อาจท าให้เกิด
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อันตราย นอกจากนี้ อาจเกิด drug interaction กับยาบางชนิด
ได้ ทั้งนี้ กรณีเกอดอันตรายกับผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถฟ้อง
เรียกค่าเสียหายใด 

80 การน าไปปรุงอาหารกินเอง จะมีข้อแนะน าอย่างไร เด็ก ผู้มีอายุต่ ากว่า 25 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้เป็น
โรคหัวใจ และหลอดเลือด ผู้ที่การท างานตับ ไต บกพร่อง ไม่
ควร รับประทานอาหารที่มีสวนผสมของกัญชา ไม่ควรใส่ใบ
กัญชาในปริมาณมาก เนื่องจากท าให้เกิดอาการง่วงซึม เวียน
ศีรษะ ไม่ควรขับขี้ยานพาหนะ อาจท าให้เกิดอันตราย นอกจากนี้ 
อาจเกิด drug interaction กับยาบางชนิดได้ 

81 การน าใบไปผลิตยาสูบ จะมีแนวปฏิบัติอย่างไร 
ผู้รับผิดชอบคือใคร ต้องด าเนินการอย่างไร  

การที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศยกเว้นใบจากการเป็นยา
เสพติดให้โทษมิได้ มีเจตนาเพื่อให้น าไปสูบ หรือเพ่ือนันทนาการ 
แต่เจตนายกเว้นเพ่ือให้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพ 

82 การขออนุญาตปลูกกัญชงของชาวบ้าน (บุคคล) 
หรือเกษตรกรสามารรถท าได้หรือไม่ 

ประชาชนสามารถขอรับอนุญาตปลูกกัญชง โดยขออนุญาตตาม
กฎกระทรวงว่า ด้านการอนุญาตกัญชง (Hemp) ซึ่งขณะนี้  อยู่
ระหว่างเสนอรัฐมนตรีลงนาม กฎกระทรวง จะมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

83 การรายงานการใช้กัญชา ท าอย่างไร  ผู้ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 มีหน้าที่ จัดท าบัญชี รายงาน เป็นไปตามแบบที่
กฎหมายก าหนด  

84 ตรวจสอบรายชื่อผู้ขายน้ ามัน CDB ที่ได้รับยกเว้น
จากที่ไหน  

ปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดได้รับอนุญาตให้ผลิตน้ ามัน CBD ที่ได้รับ
ยกเว้น  

85 การขออนุญาตเกี่ยวกับน าชิ้นส่วนกัญชามาใส่ใน
สุขภาพสรุปดังนี้ 
3.1 การน าเมล็ดกัญชงมาใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารต้อง
ขออนุญาตอย่างไร 
3.2 การน าชิ้นส่วนกัญชา เช่น มาใส่ในยาหม่อง ต้อง
ด าเนินการขออนุญาตอย่างไร 
3.3 การน าน้ ามันกัญชา มาผลิตเครื่องส าอาง
สามารถดู รายละเอียดการขออนุญาตจากท่ีไหน 

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ขอให้ติดต่อ
อาหาร 
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ติดต่อกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง ติดต่อ
กองเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  
ทั้งนี้ ปัจจุบันเปิดให้ใช้น้ ามันจากเมล็ดกัญชาและสารสกัดจาก
เมล็ดกัญชงน ามาใช้ในเครื่องส าอางได้ ตามประกาศ กระทรวง
สาธารณสุข 

86 การผลิตน้ ามันกัญชาแบบ SAS เพ่ือน ามาจ าหน่าย
สามารถท าได้หรือไม่ต้องขออนุญาตอย่างไร  

การผลิตน้ ามันกัญชาแบบ SAS ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 ผู้ขออนุญาต ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา 
26/5 ประกอบบทเฉพาะกาลมาตรา 21 แห่ง พระราชบัญญัติยา
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เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ก าหนด โดยในกรณีนี้ ผู้
ขออนุญาตต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้บริการทางการ
แพทย์ เภสัชกรรม และต้องมีสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน ต ารับที่
จะผลิตต้องผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการควบคุมยาเสพ
ติดให้โทษ และเป็นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ  

87 การขออนุญาตปลูกกัญชง คุณสมบัติผู้ขออนุญาต 
และการขาย  เช่น  การขออนุญาตปลูกกัญชง ของ
ชาวบ้านหรือเกษตรกร สามารถท าได้หรือไม่  
- บุคคลธรรมดาปลูกได้ไหม และกลุ่มที่ปลูกได้มีใคร
บ้าง หลักเกณฑ์เง่ือนไขมีอะไรบ้าง  

ประชาชนไทย  ,นิติบุคคลสัญชาติไทย , หน่วยงานของรัฐ 
สามารถขอรับอนุญาต ปลูกกัญชง ได้โดยขออนุญาตตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตกัญชง (Hemp) ซึ่งจะมีผลใช้
บังคับ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เงื่อนไข การขออนุญาตเป
นไป ตามวัตถุประสงคที่ก าหนดไว ดังนี้  
(1) เพ่ือประโยชนตามภารกิจของหนวยงานของรัฐ เว้นแต่เป็น
ภารกิจตาม (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ใหหนวยงานของรัฐขอ
อนุญาตตามวัตถุประสงคนั้น แลวแตกรณี  
(2) เพ่ือการใชประโยชนจากเสนใยตามประเพณี วัฒนธรรม 
หรือวิถีชีวิต และใชใน ครอบครัวเทานั้น ทั้งนี้ มีพ้ืนที่ปลูกได
ครอบครัวละไมเกินหนึ่งไร  
(3) เพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม 
(4) เพ่ือประโยชนในทางการแพทย  
(5) เพ่ือประโยชนในการศึกษา วิเคราะห วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ  
(6) เพ่ือประโยชนในการผลิตเมล็ดพันธุรับรอง  
- การยื่นค าขอ ณ สสจ.ทองที่ที่สถานที่จะขออนุญาตตั้งอยู - ผู
รับอนุญาตมีหนาที่ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

88 โทษของการครอบครองกัญชา โดยไมไดรับอนุญาต 
ยังติดตาม น้ าหนักเหมือนเดิมหรือไม? หรือคิด
เฉพาะน้ าหนักชอดอก ?  

บทก าหนดโทษของการครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 
5 กัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต หากไม่สามารถแยกส่วนต่างๆ ได้ ก็
จะคิดตามน้ าหนักสุทธิคือ น้ าหนักรวม ทั้งหมด   
กรณี มีหลักฐานแสดงว่าได้รับมาจากผู้รับอนุญาตปลูกที่ถูก
กฎหมาย ผู้ขายก็จะมี ความผิดฐานขายยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ครอบรอง (ผู้ซื้อ) มีความผิด
ฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยไม่ได้รับ
อนุญาต กรณีไม่มีหลักฐานว่าได้รับมาจากผู้รับอนุญาตปลูกที่ถูก
กฎหมาย ผู้ครอบครองมีความผิดฐานครอบรองยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 โดยไม่ได้รับอนุญาต คิดตามน้ าหนักสุทธิ์ คือน า
หนักรวมทั้งหมด 

89 การปลดล็อกกัญชา/กัญชง จริงหรือไม มีการปลดล็อกจริง ทุกสวนของกัญชา/กัญชง แตยกเวน - ชอ 
ดอกกัญชา - เมล็ดกัญชา - ชอดอกกัญชง ยังคงเปนยาเสพติดให
โทษประเภท 5 และตองขออนุญาตในลักษณะยาเสพติด 
ประเภท5และการปลูกยังตองขออนุญาตตามกฎหมายยาเสพติด  
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90 ส่วนใดบ้างที่ได้รับการปลดล็อก 1.1. เปลือก ล ำตน เสนใย : สามารถใชศึกษาวิจัย/ใชใน

อุตสาหกรรมตางๆ เชน สิ่ง ทอ ยานยนต กระดาษ 
 2. รำก : ใชเพ่ือประโยชนทางการแพทย/ศึกษาวิจัย/ผลิตผลิต
ภัณฑสมุนไพรต ารับ ยาแผนโบราณ  
3. ใบจริง/ใบพัด : ซ่ึงตองไมมีชอดอกหรือยอดติดมาดวย ใช
เพ่ือประโยชนทาง การแพทย/ศึกษาวิจัย/ผลิตผลิตภัณฑ    เชน 
ต ารับยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ สมุนไพร อาหาร 
 4. กิ่ง/กำน : ใชเพ่ือประโยชนทางการแพทย / ศึกษาวิจัย/ผลิต
ผลิตภัณฑ เชน สมุนไพร เครื่องส าอาง  
5. กำกจำกกำรสกัด : ตองมี THC ไมเกิน 0.2% ใชประโยชน
โดยการน าไปท าปุย 
6. สำรสกัด CBDและตองมี THC ไมเกิน 0.2% : ใชเพ่ือประ
โยชนทาง การแพทย / ศึกษาวิจัย/ผลิตผลิตภัณฑ เชน ยา 
อาหาร สมุนไพร เครื่องส าอาง  
7. เปลือกแหง แกนล ำตนแหง เสนใยแหง : เพ่ือใชประโยชนสิ่ง
ทอ กระดาษ 

91 การปลดล็อกในครั้งนี้ หมายถึงอนุญาตให
ครอบครองกัญชงไดใช หรือไม ่

การครอบครอง กรณีเปน“ตนยังมีชีวิต” ถือเปนยาเสพติดตอง
ขออนุญาตปลูก ครอบครองไมเชนนั้นถือวาผิดกฎหมาย  (ยกเวน 
แต บางสวนของพืชที่ไมเปนยาเสพติดใหโทษ แตตองมาจากต
นที่ไดรับ อนุญาตถูกตองตามกฎหมาย )  

92 สารสกัด CBD ไดรับการปลดล็อกแลวใชหรือไม่ ใช แตการสกัดตองดูวาสาร CBD นั้น ยังมี สาร THC ไมเกิน 
0.2% และตองมาจาก ตนหรือการสกัดที่ไดรับอนุญาตถูก  ตอง
ตามกฎหมายในประเทศไทย  

93 การขออนุญาตปลูกกัญชงของชาวบานหรือ
เกษตรกรสามารถท าได หรือไม  

ประชาชนไทย  , นิติบุคคลสัญชาติไทย , หนวยงานของรัฐ 
สามารถขอรับ อนุญาตปลูกกัญชงได โดยขออนุญาตตาม
กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตกัญชง (Hemp) ซึ่งจะมีผลใช
บังคับวันที่ 29 เดือนมกราคม 2564 เปนตนไป  เงือ่นไข การ 
ขออนุญาตเปนไปตามวัตถุประสงคที่ก าหนดไว ดังนี้  
(1) เพ่ือประโยชนตามภารกิจของหนวยงานของรัฐ เวนแตเป
นภารกิจตาม (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ใหหนวยงานของรัฐขอ
อนุญาตตามวัตถุประสงคนั้น แลวแตกรณี  
(2) เพ่ือการใชประโยชนจากเสนใยตามประเพณี วัฒนธรรม 
หรือวิถีชีวิต และใชใน ครอบครัวเทานั้น ทั้งนี้ มีพ้ืนที่ปลูกได
ครอบครัวละไมเกินหนึ่งไร  
(3) เพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม  
(4) เพ่ือประโยชนในทางการแพทย  
(5) เพ่ือประโยชนในการศึกษา วิเคราะห วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ  
(6) เพ่ือประโยชนในการผลิตเมล็ดพันธุรับรอง  
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- การยื่นค าขอ ณ สสจ.ทองที่ที่สถานที่จะขออนุญาตตั้งอยู  
- ผรูับอนุญาตมีหนาที่ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด  

94 วิสาหกิจชุมชนจะปลูกกัญชงขายใหกับบริษัทเอกชน
สามารถท าได หรือไม  

การขายกัญชา/กัญชง ใหหนวยงานเอกชน นั้น ขายไดเฉพาะส
วนที่ไดรับ การปลดล็อก เพ่ือน าไปใชประโยชนทาง                  
ดานการแพทยและผลิตภัณฑสุขภาพ เทานั้นผูรับอนุญาตผลิต 
(ปลูก) มีหนาที่จัดท ารายงานการจ าหนายผลผลิตที่ได้จาก การ
ปลูก เชน ชอดอก ใบ ราก ล าตน ในแบบรายงาน ตามที่
กฎหมายก าหนด โดย ตองรายงานผลผลิตทั้งหมดที่ไดทั้ง             
สวนที่เปนยาเสพติดใหโทษและไมเปนยาเสพติด ใหโทษดวยวา
น าไปท าอะไร หรือขายใหใคร  

95 เมล็ดกัญชงสามารถซื้อขาย-สงออกนอกประเทศได
หรือไม  

ตอบวา:  สามารถสงออกไปขายตางประเทศได โดยตอง
ตรวจสอบขอกฎหมายของ ประเทศผูน าเขาดวย เนื่องจากในตาง
ประเทศอาจถือวาเปนยาเสพติดที่ตองควบคุม  

96  วิสาหกิจชุมชนสอบถามการขออนุญาตปลูก กัญชง
สามารถ ด าเนินการไดหรือไม แลวตองรวมกับหน
วยงานรัฐเหมือนกัญชา หรือไม  
 
การขออนุญาตปลูกกัญชง คุณสมบัติผูขออนุญาต 
และการขาย  เชน การขออนุญาตปลูกกัญชง ของ
ชาวบานหรือเกษตรกร สามารถ ท าไดหรือไม่ 
 
บุคคลธรรมดาปลูกไดไหม และกลุมที่ปลูกไดมีใครบ
าง หลักเกณฑ เงื่อนไขมีอะไรบาง  
 
เปนบุคคลธรรมดา ถาจะปลูกกัญชงในบริเวณบาน
พักอาศัย ท าได หรือไมตองเตรียมสถานที่อยางไร  

ไมจ าเปนตองเปนวิสาหกิจชุมชน  แตประชาชนไทย  , นิติบุคคล
สัญชาติไทย , หนวยงานของรัฐ สามารถขอรับอนุญาตปลูกกัญ
ชง ได โดย ขออนุญาตตามกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตกัญ
ชง (Hemp) ซึ่งกฎกระทรวงจะมี ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 29 
เดือนมกราคม 2564 เปนตนไป เงื่อนไข การขออนุญาต เปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ก าหนดไว ดังนี้  
(1) เพ่ือประโยชนตามภารกิจของหนวยงานของรัฐ เวนแตเป
นภารกิจตาม (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ใหหนวยงานของรัฐขอ
อนุญาตตามวัตถุประสงคนั้น แลวแตกรณี  
(2) เพ่ือการใชประโยชนจากเสนใยตามประเพณี วัฒนธรรม 
หรือวิถีชีวิต และใชใน ครอบครัวเทานั้น ทั้งนี้ มีพ้ืนที่ปลูกได้
ครอบครัวละไมเกินหนึ่งไร  
(3) เพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม  
(4) เพ่ือประโยชนในทางการแพทย  
(5) เพ่ือประโยชนในการศึกษา วิเคราะห วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ  
(6) เพ่ือประโยชนในการผลิตเมล็ดพันธุรับรอง 
 - การยื่นค าขอ ณ สสจ.ทองที่ที่สถานท่ีจะขออนุญาตตั้งอยู  
- ผรูับอนุญาตมีหนาที่ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 
 - การจัดเตรียมสถานที่ปลูก เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให โทษเรื่อง  ก าหนดมาตรฐานสถานที่ และ
ระบบการควบคุมการปลูกกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564 ซ่ึง
ก าหนดเกณฑไวกวางๆ โดยการเลือกรูปแบบการปลูก ควรสอด
คลองกับ วัตถุประสงคการปลูก เชน กรณีการปลูกกัญชงน าชอด
อกไปใชประโยชนทางการแพทย์ควรใชรูปแบบการปลูกท่ีมีการ
ควบคุมคุณภาพและปริมาณสารส าคัญในชอดอก มี ระบบปอง
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กันแมลงศัตรูพืช โรคพืช และมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปองกัน
การปนเปื้อนทางสายพันธุ์ 

97 การขอปลูกกัญชง ถาแจงน าเสนใยไปท า
เครื่องนุ่งห่ม ตองขอ อนุญาตปลูกเหมือนกัญชาหรือ
ไม 

การปลูกตนกัญชง ตองไดรับอนุญาตผลิต (ปลูก) ทุกกรณี เช
นเดิม ไมวาจะมี วัตถุประสงคการน าไปใชแบบใด  

98 กรณีกัญชง หลักเกณฑการขออนุญาตปลูก มี
เปลี่ยนแปลงไหม  

รางกฎกระทรวงการขออนุญาตกัญชง ฉบับใหม มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักๆคือ   
- เปดใหขออนุญาตไดทั้งผลิต น าเขา สงออก จ าหนาย หรือมีไว
ในครอบครอง   
- ก าหนดวัตถุประสงคการน าไปใชเพ่ือประโยชนอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเสนใย  
- แกไขสถานที่ยื่นค าขอเปนที่ สสจ 

99 กฎกระทรวงการอนุญาตปลูกกัญชง จะออกเม่ือไร 
(เพราะเหมือน จะปลดล็อคเอกชนสามารถขอปลูก
เองได) เนื่องจากตอนนี้มีเอกชน โทรเข้ามาสอบถาม
เป็นระยะๆ  

จะมีผลใช้บังคับ วันที่ 29 มกราคม 2564 

100 เมล็ดกัญชงที่โครงการหลวงขอปลูกหลังจากที่
ประกาศบังคับใช ไดรับการยกเวน ไมเปนยาเสพติด
ใชหรือไม 

ใช  เมล็ดกัญชงที่มาจากผูที่ไดรับอนุญาตปลูกตามกฎหมาย ได
รับการยกเวนไมเปน ยาเสพติดใหโทษ  แตหากน าเมล็ดไปปลูก 
การปลูกตองขออนุญาตปลูกตาม กฎหมายวาดวยยาเสพติด  

101 อยากใหมีความชัดเจนเรื่องที่ทางจังหวัดตอง
ด าเนินการมีอะไรบาง อย.ด าเนินการอะไรบาง  

อย. และสสจ. เตรียมตอบค าถามตางๆที่เก่ียวของการปลด 
ล็อกสวนตางๆของกัญชา และกัญชงจากการเปนยาเสพติดให
โทษ  นอกจากนี้ ตองเตรียมการรองรับการขอ อนุญาตกัญชง ใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบดวย  เนื่องจากในกฎกระทรวงการอนุญาต
กัญชงฉบับใหม ใหผูขออนุญาตยื่นค าขอรับอนุญาตไดที่ สสจ. ซึ่ง 
อย.จะไดจัดประชุม เพ่ือสื่อสารให สสจ.ทราบขอมูลตางๆ ตอไป  

102 ตามท่ีไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ระบุ
ชื่อยาเสพติดให โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ปรากฏวาไดไปสอบถามผูท างาน ดานกฎหมายบาง            
ทาน (อัยการ) ก็ไดค าตอบมาวา สามารถปลูกกัญชง
ไดเลยไมตองขออนุญาต เนื่องจากมีการยกเวนในส
วนของเมล็ดกัญชงจากการเปนยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๕ แลว จึงขอทราบวาจริงหรือไม่ 

การปลูก เปนการผลิตยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดใหโทษ ซึ่ง ตามพระราชบัญญัติฯ ก าหนดใหการผลิตตอง
ไดรับอนุญาตตามมาตรา 26/2 (2) การขออนุญาตเปนไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตเกี่ยวกับ กัญชง ซึ่งจะ
มีผลใชบังคับในวันที่ 29 มกราคม 2564  

103 ชาวตางชาติ มีภรรยาเปนคนไทย และอยูในประเทศ
ไทย จะ สามารถปลูก กัญชงเพ่ือจ าหนายใหกับ
รัฐบาลไทยรับซื้อไดหรือไม รวมถึงจะสามารถน ากัญ
ชงที่ปลูกในตางประเทศมาขายใหกับ รัฐบาลไทยได
หรือไม่ 

ประชาชนชาวไทยสามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ โดยมี
วัตถุประสงค์การขออนุยาตเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
โดยผู้ขอรับอนุญาตจะต้องยื่นแผนการผลิตและแผนการใช้
ประโยชน์ ประกอบการขออนุญาต กล่าวคือ ต้องบอกว่าปลูก
เท่าไหร่ ผลผลิตที่ได้จะน าไปขายให้ใคร หรือหน่วยงานใด เป็น
หน้าที่ที่ผู้ขออนุญาต จะต้องมีผู้รับซื้อตั้งแต่แรก คล้ายการท า 
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Contact farming เพ่ือป้องกันสินค้าล้นตลาด โดยรัฐบาลไทย
ไม่ได้เป็นผู้รับซื้อผลผลิตจากผู้ปลูก  

104 จะสามารถซื้อเมล็ดพันธ์กัญชงเพ่ือไปปลูกได้จากท่ี
ไหนบ้าง ทราบมาจากสื่อโซเชียลว่าที่ อย.มีแจกจริง
หรือไม่ 

เมล็ดพันธุ์กัญชง ที่เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองปัจจุบันมี 4 พันธุ์ ซ่ึง
เป็นพันธุ์ที่เน้นการใช้ เส้นใยเป็นหลัก ผลิตโดยสถาบันวิจัยพื้นที่
สูง (องค์การมหาชน) ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตกัญชง 
พ.ศ. 2563 ภายใน 5 ปี แรก มิได้จ ากัดว่าต้องใช้เมล็ดพันธุ์
รับรอง ทั้งนี้อาจขออนุญาตน าเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศมา
ได้ โดยต้องมีใบ Cer cแสดงว่า เป็นพันธุ์ที่มี THC ไม่เกินร้อยละ 
1 และต้องมีใบสุขอนามัยพืช และใบที่แสดงว่าไม่เป็นพืชตัดต่อ
พันธุกรรมประกอบการน าเข้า ทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ อย.ไม่มีแจก  

105 ขอทราบว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่
ปลูกกัญชงมี อะไรบ้างปลูกในโรงเรือนและกลางแจ้ง
ต่างกันอย่างไร ขอให้ยกตัวอย่าง 

การจัดเตรียมสถานที่ปลูก เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษเรื่อง ก าหนดมาตรฐานสถานที่
และรบะบบการควบคุมการปลูกกัญชง (Hemp)พ.ศ. 2564 การ
เลือกรูปแบบการปลูก ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การปลูก 
เช่น กรณ ีการปลูกกัญชงน าช่อดอกไปใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ ควรใช้รูปแบบการปลูกท่ีมีการควบคุมคุณภาพและ
ปริมาณสารส าคัญในช่อดอก มีระบบป้องกันแมลงศัตรูพืช โรค
พืช และมีวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนทางสาย
พันธุ์ ระบบการรักษาความปลอดภัย กรณีกลางแจ้ง เช่น ท ารั้ว 
ป้องกันบุคคคลภายนอก กรณีภายในโรงเรือน เช่น มีกุญแจล็อก 
ป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 

106 จะสกัดสาร CBD จากกัญชง ต้องท าโรงงานหรือมี
สถานที่แบบไหน มีตัวอย่างแบบแปลนหรือไม่ มี
ข้อก าหนดอะไรบ้าง 

อย. อยู่ระหว่างจัดท ามาตรฐานสถานที่สกัด โดยจะก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้กว้างๆ เพ่ือให้สามารถน าสารสกัดที่ได้ไปใช้ปับ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ เช่น ผลิตภณัฑ์สมุนไพร อาหาร เครื่องส าอาง 

107 เป็นประชาชนทั่วไป ไม่ได้เป็นชาวไทยเชื้อสายม้ง 
แต่จะขอเพ่ือประโยชน์ในครอบครัวได้หรือไม่ จะน า
เมล็ดไปท าอาหาร รับประทานกันในบ้าน เอาสาร
สกัดจากใบและช่อดอกมาท าเครื่องส าอางใช้เองใน
บ้าน 
 - เป็นประชาชนทั่วไป จะปลูกเพ่ือใช้ทางการแพทย์
ได้หรือไม่ จะน าไปท ายารักษาตัวเองและสัตว์เลื้อง
ภายในบ้าน  

กฎกระทรวง ก าหนดเงื่อนไข การขออนุญาตเปนไปตามวัตถุประ
สงคใน (2) เพ่ือการ ใชประโยชนจากเสนใยตามประเพณี 
วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใชในครอบครัว เทานั้น ทั้งนี้ มีพ้ืนที่
ปลูกไดครอบครัวละไมเกินหนึ่งไร ดังนั้น หากตองการใชประโย
ชนจากสวนอื่นของกัญชง ตองขออนุญาตใน วัตถุประสงคเพ่ือ
ประโยชนในเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม 
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108 จะน าเช้าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีกัญชงเป็น

ส่วนผสม เช่น ลิปมัน ผสมน้ ามันจากเมล็ดกัญชง 
ครีมทาผิวที่มีสารสกัดจากกัญชง ท าได้หรือไม่ 
จัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาเสพติดหรือไม่ ต้องขออนุญาต
อะไรบ้าง จ าหน่ายที่ประเทศไทยได้หรือไม่ 

ต้องขออนุญาตแบบยาเสพติดให้โทษ โดยขออนุญาตตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตกัญชง พ.ศ. 2563 ทั้งนี้
ภายใน 5 ปีแรก ให้น าเข้ามาเพ่ือวิจัยเท่านั้นจ าหน่ายไม่ได้ 

109 ขอทราบต ารับยาที่ให้ใช้เป็นยาแผนไทยได้ รวมถึง
ต ารับยา กัญชงที่ใช้รักษาสัตว์ 

อย. อยูระหวางการด าเนินการเพื่อออกประกาศ สธ ก าหนด
ต ารับยากัญชงที่ใหเสพ เพื่อการรักษาโรคและศึกษาวิจัยได อย
างไรก็ตาม ยาแผนไทยที่มีกัญชงปรุงผสมอยู ตองผานการรับรอง
ต ารับจากกรมการแพทยแผนไทยกอน เชนเดียวกับกัญชา 
ส าหรับกรณียาส าหรับสัตว ในขณะนี้ ยังไมมีต ารับใดที่ใชเฉพาะ
ส าหรับสัตว ์

110 ปลูกกัญชงได้เฉพาะบางจังหวัดตามสื่อโซเซียลเขียน
ไว้หรือไม่ 

การปลูกกัญชง สามารถขออนุญาตปลูกไดทุกพ้ืนที่ โดยขอ
อนุญาตตามกฎกระทรวง วาดวยการอนุญาตกัญชง (Hemp) ซ่ึง
ขณะนี้ อยูระหวางเสนอรัฐมนตรีลงนาม กฎกระทรวง จะมีผลใช
บังคับวันที่ 29 เดือนมกราคม 2564 เงื่อนไข การขออนุญาต เป
นไปตามวัตถุประสงคที่ก าหนดไว ดังนี้ 
 (1) เพ่ือประโยชนตามภารกิจของหนวยงานของรัฐ เวนแตเป
นภารกิจตาม (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ใหหนวยงานของรัฐขอ
อนุญาตตามวัตถุประสงคนั้น แลวแตกรณี 
 (2) เพ่ือการใชประโยชนจากเสนใยตามประเพณี วัฒนธรรม 
หรือวิถีชีวิต และใชใน ครอบครัวเทานั้น ทั้งนี้ มีพ้ืนที่ปลูกได
ครอบครัวละไมเกินหนึ่งไร 
 (3) เพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม 
 (4) เพ่ือประโยชนในทางการแพทย  
(5) เพ่ือประโยชนในการศึกษา วิเคราะห วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ 
(6) เพ่ือประโยชนในการผลิตเมล็ดพันธุรับรอง 
- การยื่นค าขอ ณ สสจ.ทองที่ที่สถานที่จะขออนุญาตตั้งอยู  
- ผรูับอนุญาตมีหนาที่ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด เชน 
การตรวจวิเคราะหสาร THC เพ่ือใหยังคงความเปนกัญชงซึ่ง
ก าหนดคา THC ไมเกินรอยละ 1   
- การจัดเตรียมสถานที่ปลูก เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให โทษเรื่อง  ก าหนดมาตรฐานสถานที่ และ
ระบบการควบคุมการปลูกกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564  



F-T4-12  (00-05/07/59) หน้าที่ 23/36 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
111 ต ารวจจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นใบกัญชาหรือกัญชง

และยังถือเป็นยาเสพติดหรือไม่ หากพบผู้มีใบกัญชง
ไว้ในครอบครองจะด าเนินคดีได้หรือไม่ หากผู้ที่มีใบ
กัญชง/กัญชาไว้ในครอบครอง แจ้งว่าได้มาจากผู้ที่
ได้รับอนุญาต ซึ่งไปน าชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูกมา
จากทีท่าง อย. แจ้งไว้เมื่อตอนแถลงข่าว ว่าให้
ตรวจดูจากเว็บไซต์ อย. มาบอกกับต ารวจ และมีชื่อ
ตรงกันต ารวจจะเชื่อได้หรือไม่ ว่าแอบอ้างหรือจริง 
ต ารวจจะท าหนังสือมาสอบถาม อย. อีกได้หรือไม่ 
อย.จะสามารถตอบให้ได้หรือไม่ซี่งถ้ามีการสอบถาม
ทั้งประเทศ ทางต ารวจก็มีความห่วงใยว่า ทาง อย.
จะสามารถตอบได้ทันตามก าหนดหรือไม่ เนื่องจาก
คงมีการสอบถามมามากมาย 

ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษ มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องรายการการจ าหน่ายผลผลิตที่ได้
ทั้งหมดว่า จ าหน่ายให้ใคร ดังนั้น สามารถตรวจสอบกลับได้ ซึ่ง
บัญชีและรายงานจะเก็บไว้ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตปลูก 1 
ฉบับ และส่ง อย. 1 ฉบับ ดังนั้น ตร. สามารถขอเอกสารดังกล่าว
จากผู้รับอนุญาตมาตรวจสอบได้ นอกจากนี้ อย. อยู่ระหว่าง
จัดท าคู่มือแนะน าให้ผู้รับอนุญาตปลูกว่าให้ท าฉลากติดสินค้าว่า
ผลิตจากแหล่งผลิตใด ผลิตเมื่อใด และให้ระบุเลขท่ีใบอนุญาต
ปลูก เพ่ือเป็นการยืนยันว่าเป็นวัตถุดิบถูกกฎหมาย 

112 จะปลูกกัญชา และกัญชง ในพื้นที่เดียวกันได้หรือไม่ อาจสามารถท าได้ แต่อาจต้องมีการปลูกเหลื่อมเวลากัน 
เนื่องจากกัญชา และกัญชง เป็นพืชที่มีการผสมเกสรข้ามกัน 
หากมีการปลูกในพ้ืนที่เดียวกัน ช่วงเวลาปลูก การออกดอก
ตรงกัน  หากมีการผสมเกสรกัน จะท าให้ผลผลิตเสียหายั้งกัญชา 
และกัญชง ไม่เป็นไปตามที่ผู้รับซื้อต้องการใด 

113 1)คณะกรรมการจังหวัดเป็นผู้ตรวจสถานที่ใช่หรือไม่ คณะกรรมการจังหวัด มีหน้าที่ในการพิจารณาค าขอรับอนุญาต 
แล้วส่งความเห็น มายังคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเพ่ือ
พิจารณาอนุญาต ในการลงตรวจพื้นที่ ผลิตกัญชง ขึ้นกับบริบท
ในแต่ละจังหวัด ในการจัดทีมตรวจตามค าสั่งของคณะกรรมการ
จังหวัดนั้น ๆ อาจเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จากกลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคตรวจ หรือจากชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานที่กัญชงที่
คณะกรรมการจังหวัดต่างๆ จัดตั้งก็ได้ ทั้งนี้มีรายละเอียด
ขั้นตอนการตรวจสถานที่จะปรากฎในคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ 

114 2)ใครเป็นผู้ตรวจสอบรายงาน ตามกฎหมายก าหนดใหผูไดรับอนุญาตเปนผูเสนอรายงานต่อ
เลขาธิการ โดย รายงานผานระบบสารสนเทศเปนรายเดือนและ
รายป ตามแบบฟอรมที่ก าหนด  มี อย. เปนผูตรวจสอบ
รายละเอียดขอมูลเป็นหลัก ทั้งนี้หากคณะกรรมการจังหวัด หรือ
ชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานที่กัญชง ตองการขอมูลเพื่อ
ตรวจสอบเฝาระวัง สามารถติดตอขอ Username และ 
Password  กับทางกองควบคุมวัตถุเสพติด อย.  
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115 3) การสุมตรวจสอบหาปริมาณสาร จนท. สุมเก็บตัว 

อย่าง แล้วการวิเคราะห์หาปริมาณสาร ใครเป็นคน
รับผิดชอบค่าตรวจ ผปก. หรือ สสจ.  

ส าหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตในการผลิตกัญชง การสุมตัวอยาง             
กัญชงเพ่ือตรวจ วิเคราะหหาปริมาณสาร THC ในพืช หรือใน
สารสกัด หรือผลิตภัณฑ เปนหนาที่ของ ผูไดรับอนุญาตในการ
รับผิดชอบคาใชจายในการด าเนินการดังกลาว โดยให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจวิเคราะหตามที่ก าหนด   
กรณีเจาหนาที่สุมตรวจสอบเพ่ือเฝาระวังหรือ จะมีชุดทดสอบที่ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทยใหการรับรอง โดยเปนการพัฒนา
ของศูนยวิทยาศาสตร การแพทยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม โดยชุด
ทดสอบเปนชุดทดสองเบื้องตน สวนกลางอาจมี การแจกให
จังหวัดละ 1 กล่อง (ทดสอบได้ 20 ตัวอย่าง) 

116 4) ตรวจแลวสาร THC เกิน 1% แลวตองการขอ
อนุญาตจ าหนาย เปนยาเสพติด ตองมีขั้นตอนอยาง
ไร?  

ผูรับอนุญาตปลูกที่ผิดเงื่อนไขการเปนกัญชง คือ ตรวจพบ
ปริมาณสาร THC ใน ใบและชอดอกเกินรอยละ 1 ตอง
ด าเนินการแจงพนักงานเจาหนาที ่(สาธารณสุข จังหวัด) โดยไม
ชักชา โดยสามารถด าเนินการจ าหนายสวนที่เปนยาเสพติดให
โทษ เชน ชอดอก โดยจะตองขอใบอนุญาตจ าหนายยาเสพติดให
โทษ (กัญชง) ใหกับผูที่มี ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติด คือ 
ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ (กัญชา)  

117 5)มาตรการรักษาความปลอดภัยของพ้ืนที่ปลูก ที่
เหมาะสม ตองท าอยางไร และมีแนวทางแนะน าใน
มาตรการรักษาความปลอดภัยหรือไม อยางไร  
  

ใหผูรับอนุญาตผลิตกัญชง (โดยการปลูก) ด าเนินการจัดเตรียม
พ้ืนที่ และการ รักษาความปลอดภัยตามรายละเอียด ประกาศ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ เรื่อง มาตรฐาน สถานที่
ปลูก และระบบควบคุมการปลูก โดยไมมีขอก าหนด เรื่อง กลอง
วงจรปด หรือ ระบบสแกนลายนิ้วมื้อ  ขึ้นอยูกับผูขอรับอนุญาต
จะ น าเสนอมาตรการ เชน มาตรการปองกันบุคคลภายนอกน า
กัญชงที่อยูในแปลงปลูก ไปใชนอกระบบ การด าเนินการกรณีช
อดอกกัญชงถูกโจรกรรม  
ทั้งนี้ การก าหนด มาตรการรักษาความปลอดภัย ขึ้นกับวัตถุประ
สงคของการปลูกกัญชง เชน กรณีการ ปลูกดวยวัตถุประสงคที่
จะใชเสนใยเปนหลัก จะมีมาตรการที่ไมตองเขมงวด เนื่องจากมี
ความเสี่ยงต่ า  เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกเพ่ือใชประโยชนจา
กชอดอก หรือเมล็ด 

118 การใชประโยชนตามขอ ๔(๒) ของรางกฎ
กระทรวงฯ  คือ เพื่อ ประโยชนจากเส้นใยตาม
ประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต จะใช หลักฐานใด
เพ่ือยืนยัน  

เจาหนาที่สามารถซักถามจากผูขออนุญาต รวมถึงหลักฐานในท
องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ  ซ่ึงปจจุบันมีหลักฐานปรากฏเฉพาะกรณี
ของชาวไทยเชื้อสายมง  เชน การใชเสนใย กัญชงในวิถีชีวิตตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทย 
เชื้อสายม้ง  โดยจะน าเส้นใยของกัญชงท าเป็นสายสิญจนใชใน
พิธีกรรมตาง ๆ เชน ผูกขอมือ ใหกับเด็กที่เกิดใหม น ามาทอเป็น
เสื้อผาใสในงานมงคลและวันปีใหม่ หรือแม้แตเ่สื้อผาและรองเท
าที่ตอง ใสเมื่อเสียชีวิต ดวยความเชื่อวา จะสามารถเดินทางไปสู
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สวรรคและสื่อสารกับ วิญญาณ บรรพชนได กัญชงจึงเปนพืช
ดั้งเดิมท่ีใชประโยชนตามประเพณีและ วัฒนธรรมของชาวไทย
เชื้อสายมงมานานแล 

119 การพิจารณาขออนุญาตตามวัตถุประสงค์ในข้อ 4(3) 
เพ่ือประโยชน์ เชิงพาณิช หรืออุตสาหกรรม จะ
พิจารณาใช้เอกสารหรือหลักฐานอะไรบ้าง 

รายละเอียดเปนไปตามประกาศ อย. เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ 
ใบอนุญาต และใบ แทนใบอนุญาตผลิต น าเขา สงออก จ าหน่าย 
หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดให โทษในประเภท 5 เฉพาะ
กัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีเอกสารหลักฐานที่ตอง ใช
ประกอบการขอรับอนุญาตแสดงไวในแบบค าขอดวยแลว  

10 กรณีผยูื่นเปนวิสาหกิจชุมชน ตามขอ ๕ สามารถ
ด าเนินการขอ อนุญาตและด าเนินการศึกษาวิจัย ได
โดยไมตองท าวิจัยรวมกับ หนวยงานของรัฐก็ไดใช
หรือไม่ 

ใช กลาวคือ กรณีการขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง ผูขออนุญาตไมว
าจะเปนบุคคล ธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชนที่ไม
เปนนิติบุคคล สามารถขอรับอนุญาต ในวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 
วิเคราะห วิจัย หรือปรับปรุงพันธุไดเอง โดยไมจ าเปน  ตองรวม
กับหนวยงานของรัฐ (ซึ่งจะแตกตางจากการขออนุญาตของ
กัญชา) ทั้งนี้ การ ด าเนินการขออนุญาตตามวัตถุประสงคดังกล
าว ตองมีเอกสารที่เพ่ิมเติมจากการขอ อนุญาตเพ่ือใชในวัตถุประ
สงคอ่ืนๆ ที่ ไดแก   
- โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคลอง
กับค าขอ อนุญาต โดยผศูึกษาวิจัยตองเปนผูที่มีความรูใน
สาขาวิชาที่เก่ียวของกับ โครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี้หากผูรวม
ศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยูในสังกัดหนวยงานอื่น  ตองมีเอกสารแสดง
การรับทราบจากตนสังกัด       
- ผลการวิเคราะหเพ่ือหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง  
-  หลักฐานการผานความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย)  
- ใบอนุญาตใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (กรณีการ
ศึกษาวิจัยที่ใชสัตวเพ่ือ งานทางวิทยาศาสตร)  
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121 หน่วยงานใดบ้านที่ท าหน้าที่ตรวจสาร THC และส่ง

ตรวจวิเคราะห์สาร THC ได้ที่ใดบ้าง 
 

หนวยงานที่ตรวจวิเคราะหกัญชา กัญชง ได ในขณะนี้มี ดังนี้ 1. 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย  
2. หองปฏิบัติการที่ผานการทดสอบความช านาญ หรือ
เปรียบเทียบผล ระหวางหองปฏิบัติการในการทดสอบวิเคราะห
หาปริมาณสาร cannabinoid ใน วัตถุดิบพืชสารสกัด หรือ ผลิต
ภัณฑกัญชา ขณะนี้มี 10 แหงดังนี ้ 
1. ศูนยบริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  
2. ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC) ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  
3. กลมุวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ องคการเภสัชกรรม 
4. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 1 เชียงใหม (สังกัดกรมวิทยฯ)  
5. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 2 พิษณุโลก  
6. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 6 ชลบุรี  
7. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 9 นครราชสีมา  
8. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 10 อุบลราชธานี  
9. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ที ่12 สงขลา  
10. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 12/1ตรัง  

122 กรณีตรวจจับน้ ามันสกัดเถื่อน หากตรวจปริมาณ
สารแลว THC ต่ ากวา ๐.๒% ผิดกฎหมายหรือไม่ 

ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563  “กัญชาและวัตถุหรือสารใดๆ 
ในกัญชา ยังคงจัดเปนยาเสพติดใหโทษใน ประเภท 5”  แตสิ่งที่
ไดรับการยกเวนจากการเปนยาเสพติดใหโทษตามประกาศ ฉบับ
นี้ ตองเปนผลผลิตที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย และผลิต
ภายในประเทศ ไทย หากเปนของเถื่อน หาที่มาท่ีไปไมได จะ
ถือวา เปนความผิด ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 
2522 โดยไมตองค านึงถึงปริมาณสาร THC 
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123 ใบสด แหง ท ากับขาวขาย อย.มีมาตรการควบคุม

อยางไร?  
กรณีพบสิ่งที่ ไดร้ับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 5 ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ 
เสพติดใหโทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ตองตรวจสอบดูวามา
จากแหลงใด มาจากแหลงที่ถูกกฎหมายหรือไม ขณะนี้ อย. อยู
ระหวางจัดท าค าคมูือแนะน าใหผูรับอนุญาตปลูกวาใหท าฉลาก
ติดสินคาวาผลิตจาก แหลงผลติใด ผลิตเมื่อใด และใหระบุเลขที่
ใบอนุญาตปลูก เพ่ือเปนการยืนยันวาเปน วัตถุดิบถูกกฎหมาย 
การน าไปใชเปนวัตถุดิบในผลิตภัณฑสุขภาพที่เก่ียว ของกับ อย. 
มีกฎระเบียบของกองผลิตภัณฑตาง ๆ ซึ่งผูประกอบการตอง
ปฏิบัติตามตอไป นอกจากนี้ อย.อยูระหวางการจัดท าค าแนะน า
ส าหรับผูบริโภคในการน าใบกัญชาไป ใชในอาหาร ซึ่งจะเปนค า
เตือน ขอควรระวังการใช  การใสในอาหาร ตองค านึงถึง ความ
ปลอดภัยของผูบริโภคดวย เนื่องจากยังไมมีขอมูลปริมาณท่ี
บริโภค จึงอาจเกิดอันตราย             ตองใชดวยความ
ระมัดระวัง ค าเตือน เด็ก ผูมีอายุต่ ากวา 25 ป สตรีมีครรภ สตรี
ใหนมบุตร ผูเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด ผูที่การท างานตับ ไต 
บกพรอง ไมควรรับประทานอาหารที่มีสวนผสมของกัญชา  ไม
ควรใสใบกัญชาในปริมาณมาก เนื่องจากอาจท าใหเกิดอาการงวง
ซึม เวียนศีรษะ ไมควรขับขี่ยานพาหนะ อาจท าให เกิดอันตราย  
นอกจากนี้อาจเกิด drug interaction กับยาบางชนิดได  ท้งันี ้
กรณี เกิดอันตรายกับผูบริโภค ผูบริโภคสามารถฟองเรียกคา
เสียหายได้ 

124 แบบค าขอเดิมที่มีคนยื่นมากอนหนานี้ ตองเขียน
ใหม ตามแบบค า ขอใหมดวยหรือไม 

หากเปนค าขอที่ยื่นไวกอนวันที่ 29/1/64 และมีขอความที่ขัด
หรือแยงกับแบบค า ขอตามกฎกระทรวงฉบับใหม จะ          ต
องมาแกไขขอความใหสอดคลองกับกฎกระทรวง ฉบับใหม ซ่ึง 
ณ ขณะนี้จะเสนอแนะ ใหยื่นค าขอตั้งแตวันที่ 29/1/64 เป็นต้น
ไป  

125 สรุปขอก าหนดปลูกในครัวเรือน จะมีหรือไม เพราะ
ไมปรากฎใน แบบฟอรม  

จะไมมีการก าหนดในแบบค าขอ แตจะน าไปก าหนดไวในคูมือ
ของพนักงาน เจาหนาที่ 

126  ตองขออนุญาตปลูก ก่อนสร้างโรงเรือน หรือสร้าง
โรงเรือนแล้ว ค่อยยื่นขออนุญาตได้? ข้อมูลที่ขอ
อนุญาตมีที่ดินปลูก เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ ใช่หรือไม่ ?  
แตจากเอกสารถามถึงความสามารถในการควบคุม 
การน าเข้าออก แต่ยื่นเป็นแบบแผนใชไหม  

ตองจัดเตรียมสถานที่ปลูกกัญชง และเตรียมมาตรการรักษา
ความปลอดภัยตามที่ ก าหนดใหพรอม จึงจะมายื่นค าขออนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่แสดง กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครองของผูขออนุญาตในสถานที่ปลูกกัญชงและเอกสาร 
อ่ืน ๆ  ที่ก าหนดไวในแบบค าขอ  จากนั้นเจาหนาที่จะไปตรวจ
สถานทกี่อนได้รับ อนุญาต ตามขอก าหนด  
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127 ระยะหางของการปลูกกัญชงแตละแหง (Zoning) 

ก าหนดไวที่ ระยะทางเทาใด และไดก าหนดระยะ             
หางระหวางแปลงปลูกกัญชา และกัญชง ไวหรือไม่ 

จากการสืบคนขอมูลทางวิชาการของตางประเทศในหลายๆแหล
งขอมูล นักวิจัย ตางประเทศแนะน าการปลูกกัญชา กัญชง  ใน
พ้ืนที่ควรมีระยะหางที่เหมาะสม ประมาณ 5 -10 กิโลเมตร แต
ทั้งนี้ในหลายๆประเทศไมไดก าหนดเรื่องระยะหางของ พ้ืนที่ 
(Zoning) ไวเปนกฎหมายที่ชัดเจน รวมทั้ง อย. ดวย แตแนะน า
ใหผูรับ อนุญาตจัดเตรียมการปองกันดังกลาว เชน         - การ
วางแผนการผลิต (ปลูก) ที่ตางเวลากัน ระหวางแปลงปลูกใชประ
โยชน จากเมล็ด (Seed) และแปลงปลูกท่ีใชประโยชนชอดอก 
(CBD) เพ่ือไมใหเกิดการ ผสมขามสายพันธุ        - เลือกรูปแบบ
การปลูกใหเหมาะสม เชน การปลูกเพ่ือใชประโยชนจากชอดอก 
ควรปลูกในโรงเรือน หรือระบบปด เพื่อปองกันการผสมเกสรข
าม (CrossPollination) กัญชา-กัญชง - เลือกใชเมล็ดพันธุ
เฉพาะในการปลูก เชน เมล็ดเพศเมีย (Feminized Seeds) ใน
พ้ืนที่ปลูก หรือเมล็ดพันธุที่ Auto flowering จะออกดอกเอง
เมื่อมันเติบโต แข็งแรงในแปลงปลูก        - ศึกษาขอมูลกอน
การขอรับอนุญาตปลูกกัญชาและกัญชง ในพ้ืนที่ใกลเคียง จาก
รวมทั้งขนาดพ้ืนที่วามีการปลูกกัญชา หรือกัญชงใกลพ้ืนที่ของ
ตัวเองหรือไม่ 

128 test kit มี error ไหม เชน บวกลบ ๐.๕ มี false 
positive ที ่ตองระวังหรือไม่ 

ชุดทดสอบอยางงาย (test kit)  ใชเพ่ือทดสอบเบื้องตน  ไมมี 
false positive เพราะเปน TLC ธรรมดา ไมใช immuno 
essay แตผลจะ errors ไดแนนอน ขึ้นกับเทคนิคของผูที่ท าการ
ทดสอบดวย  

129 ใครเปนผูจัดท าบัญชีรายจาย และ หากตองการ
ตรวจสอบ ยอนกลับ สามารถบันทึกเปนเลม เก็บไว
และรายงานไปให อย. รับทราบตามแบบรายงานใช
หรือไม่ 

การรายงานเปนหนาที่ของผูรับอนุญาตทุกราย ซึ่งเปนไปตาม
มาตรา ๓๔/๔ แหง พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดใหผูรับอนุญาต ผลิต น าเขา สงออก จ าหน
าย หรือมีไวในครอบครองกัญชง ตองจัดท าบัญชีรับจาย และ
รายงานตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายป ซึ่งบัญชีตองเก็บ
รักษาไวและ พรอมแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ไดทุกเวลาที่เป
ดท าการ และตองเก็บรักษาไว ณ สถานที่ท าการไมนอย กวา ๕ 
ป ทั้งนี้ การรายงานจะก าหนดใหตองรายงานในระบบ 
อิเล็กทรอนิกสเปนหลัก  
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130 อยากใหจัดท าค าสั่ง คณะกรรมการจังหวัด เอกสาร

ที่ใชยื่นค าขอ บันทึกตรวจสถานที่ และสไลดที่ตอง
ท าน าเสนอคณะกรรมการ จังหวัด เพ่ือใหทีมตรวจ
สถานที่ของแตละสสจ. ใชเปนแนวทาง เหมือนกัน
ทั่วประเทศ  

อย. ไดด าเนินการจัดท าค าสั่งคณะกรรมการจังหวัดไวแลว 
คณะกรรมการจังหวัด จะประกอบดวย  ผวูาราชการจังหวัดเป็น
กรรมการ เกษตรจังหวัด ผูบังคับ การต ารวจภูธรจังหวัด และผู
แทนส านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม ยาเสพติด
ภาคท่ีเกี่ยวของ และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งท าหนาที่
เสนอ ความเห็นดานตางๆ เกี่ยวกับกัญชง รวมทั้งเสนอความเห็น
ประกอบการอนุญาต และมาตรการหรือแนวทางการก ากับดูแล
กัญชงในจังหวัด  วางแนวทางการก ากับ ดูแลการอนุญาต
เกี่ยวกับกัญชงในจังหวัด ทั้งระบบในพ้ืนที่จังหวัดทั้งในดานการ
ขออนุญาตในระดับพ้ืนที่ การปลูก การเก็บ การขนยาย และการ
ท าลาย จัดตั้ง คณะท างาน /ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการ
ด าเนินงานระดับจังหวัดไดเพ่ือเปน เครื่องมือในการปฏิบัติการ
ของคณะกรรมการ  อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   ขณะนี้กอง
วัตถุเสพติด ท าหนังสือประสานกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ แต
งตั้งคณะกรรมการจังหวัด ที่ใหความเห็นในการอนุญาตปลูกกัญ
ชงในระดับ จังหวัด เพ่ือใหกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผูวา
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวน กรุงเทพมหานคร 

131 ค าสั่งแตงตั้งคกก.กัญชง ชุดเดิม สามารถใชอนุญาต
กัญชงตามกฎ กะทรวงกัญชง พ.ศ.2563 ไดหรือไม
มีการแกไขเปลี่ยนแปลง อยางไรบาง  

ค าสั่งเดิม เปนค าสั่งภายใตค าสั่งของ ศอ.ปส. ที่ 7/ 2560   ซ่ึง
แตปจจุบัน มีกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง พ.ศ.2563 
ไดก าหนด องคประกอบของคณะกรรมการจังหวัดไวอย่าง
ชัดเจน จึงควรใชการด าเนินการตาม กฎกระทรวงนี้  

132 กรณีพ้ืนที่ปลูกกัญชงอยูบริเวณใกลเคียงกับกัญชา 
จึงมีโอกาสขาม สายพันธุได กรณีนี้มีการจ ากัด
บริเวณ ใหหางจากการปลูกกัญชา หรือไมครับ  

จากการสืบคนขอมูลทางวิชาการของตางประเทศในหลายๆแหล
งขอมูล นักวิจัย ตางประเทศแนะน าการปลูกกัญชา กัญชง  ใน
พ้ืนที่ควรมีระยะหางที่เหมาะสม ประมาณ 5 -10 กิโลเมตร แต
ทั้งนี้ในหลายๆประเทศไมไดก าหนดเรื่องระยะหางของ พ้ืนที่ 
(Zoning) ไวเปนกฎหมายที่ชัดเจน รวมทั้ง อย. ดวย แตแนะน า
ใหผูรับ อนุญาตจัดเตรียมการปองกันดังกลาว เชน  การวางแผน
การผลิต (ปลูก) ที่ตางเวลากัน ระหวางแปลงปลูกใชประโยชน 
จากเมล็ด (Seed) และแปลงปลูกท่ีใชประโยชนชอดอก (CBD) 
เพ่ือไมใหเกิดการ ผสมขามสายพันธุ์- เลือกรูปแบบการปลูกให
เหมาะสม เชน การปลูกเพ่ือใชประโยชนจากชอดอก ควรปลูกใน
โรงเรือน หรือระบบปด เพ่ือปองกันการผสมเกสรขาม (Cross 
Pollination) กัญชา-กัญชง- เลือกใชเมล็ดพันธุเฉพาะในการ
ปลูก เชน เมล็ดเพศเมีย (Feminized Seeds) ในพ้ืนที่ปลูก หรือ
เมล็ดพันธุที่ Auto flowering จะออกดอกเองเมื่อมันเติบโต 
แข็งแรงในแปลงปลูก- ศึกษาขอมูลกอนการขอรับอนุญาตปลูก
กัญชาและกัญชง ในพ้ืนที่ใกลเคียง จากรวมทั้งขนาดพ้ืนที่วามี
การปลูกกัญชา หรือกัญชงใกลพ้ืนที่ของตัวเองหรือไม่ 
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133 รวมถึงท าตัวอยางเอกสารที่ใชยื่นค าขอ ที่ สสจ. 

โดยเฉพาะ รูปภาพ ที่ตองถายประกอบ การลง
บันทึกตรวจสถานที่ก าหนดประเด็นตรวจ มาให
เหมือนกันทั่วประเทศเลยครับ และสไลดที่ตองท า
น าเสนอ คกก.จังหวัด พิจารณา แคใหแตละ สสจ. 
ไปเปลี่ยนแครูปเอาเอง  

ตัวอยางลงแบบฟอรมตอนนี้ท าไวแลว อยูในคูมือพนักงานเจาหน
าที่ ในสวนสไลด อาจเปนของทางจังหวัดด าเนินการเอง  

134 กรณีครอบครองกัญชง มีอะไรบาง  (1) กฎกระทรวง หมวด ๒ การอนุญาต ขอ ๑๗ ระบุวา “ใน
กรณีท่ีเปนผูไดรับ ใบอนุญาต ผลิต น าเขา สงออก หรือจ าหนา
ยซึ่งกัญชงไมตองขอใบอนุญาตมีไวใน ครอบครอง” เชน - ผู
ประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตใหผลิต (ปลูก) กัญชงแลว ก็ไมต
องขอ อนุญาตครอบครองตนกัญชงที่ปลูกไดนั้น    
(2) กรณีท่ีตองขอใบอนุญาตมีไวในครอบครอง คือ   ครอบครอง
เพ่ือวิเคราะห วิจัย ในหองแลป เพ่ือเปนตัวอยางในการศึกษา 

135 หากสารสกัดจากกัญชงมี THC เกิน ๐.๒ % ผู
ประกอบการ จะตองด าเนินการอยางไรบาง  

กรณีนี้ผูรับอนุญาตตองขออนุญาตผลิตสกัด ยส.๕ เฉพาะกัญชง 
และหากไดสาร สกัดท่ีมีปริมาณ THC เกิน ๐.๒ % ซึ่งสารสกัด
ดังกลาว ยังจัดเปนยาเสพติดใหโทษ ดังนั้น ผูรับอนุญาตผลิต
สกัด ตองไดรับใบอนุญาตจ าหนายยาเสพติดใหโทษใน ประเภท 
๕ เพ่ือจ าหนายสารสกัดดังกลาว ไปยังผูรับอนุญาตผลิตต ารับยา
ที่มีกัญชง ปรุงผสมอยู เพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตยากัญชง ซ่ึง
สถานที่รับอนุญาตผลิตต ารับยาจะตองด าเนินการตามเกณฑ
มาตรฐานวิธีการผลิตสารสกัดต ารับยา ที่คณะกรรมการ ควบคุม
ยาเสพติดใหโทษก าหนด  

136 การขออนุญาตกัญชงเพ่ือวัตถุประสงคขอ 4(2) เป
นการใช ประโยชนจากเสนใยเทานั้นหรือสามารถใช
ประโยชนจากสวนอื่นได หรือไม?  

เส้นใยเท่านั้น 

137 การขออนุญาตกัญชงเพ่ือวัตถุประสงคขอ 4(2) 
บุคคลอื่น/ ภูมิภาคอ่ืนทั่วไปสามารถขอไดหรือไม 

ขึ้นกับผูนั้นมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การใชประโยชนจากเส
นใยของกัญชง หรือไม่ 

138 กรณีโรงงานตองการน าชอดอกมาสกัดเพ่ือจ าหนาย
สารสกัด ตอง ขอรับใบอนุญาตประเภทใดบางและต
องมีมาตรฐานสถานที่อยางไร 

ตองขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใชการปลูก) หากไดสารสกัดที่มี
ปริมาณ THC เกิน ๐.๒ % ซึ่งสารสกัดดังกลาวยังจัดเปนยาเสพ
ติดใหโทษ ดังนั้น ผูรับอนุญาตผลิตสกัด ตองขอรับใบอนุญาตจ า
หนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เพ่ือจ าหนายสารสกัด ดัง
กลาว ไปยังผูรับอนุญาตผลิตต ารับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู เพ่ือ
เปนวัตถุดิบในการ ผลิตยากัญชง ส าหรับแนวทางมาตรฐาน
สถานที่ ทาง อย.ก าลังด าเนินการจัดท า  ทั้งนี ้หากด าเนินการแล
วเสร็จ จะไดน าเผยแพรในเว็บไซตของกองควบคุมวัตถุเสพ ติด 
ตอไป 
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139 กรณีโรงงานตองการน ากิ่งกาน ราก ใบที่ไมมีชอดอก 

มาสกัดตอง ขออนุญาตผลิต ยส.๕ หรือไม และตอง
มีมาตรฐานสถานที่อยางไร? 

การผลิตสารสกัด ตองพิจารณาเงื่อนไขการเปนสารสกัด ซึ่งกรณี
ที่ไดรับยกเวนไม เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ ยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓  หากเปนการน า กิ่งกาน ราก มาสกัด 
อาจจะไมตองขอใบอนุญาตผลิตสกัด ยส.๕ เนื่องจาก สารสกัดท่ี
ไดอาจมีปริมาณ THC ไมเกิน ๐.๒ %  แตกรณีของการน าใบมา
สกัด สารสกัดที่ไดอาจมีปริมาณ THC เกิน ๐.๒ % สถานที่นั้น 
ก็ตองขอใบอนุญาตผลิตสกัด ยส.๕ กัญชง ดวย  ส าหรับ 
แนวทางมาตรฐานสถานที่ ทาง อย.ก าลังด าเนินการจัดท า  ทั้งนี้ 
หากด าเนินการแลว เสร็จ จะไดน าเผยแพรในเว็บไซตของกอง
ควบคุมวัตถุเสพติด ตอไป  

140 การขอใบอนุญาตผลิต(สกัด) ยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๕ เฉพาะสวนใดบางของกัญชง 

พิจารณาจากสวนที่น าไปผลิตสกัดหรือผลผลิตที่ได ยังคงเปนยา
เสพติดใหโทษ หรือไม หากยังเปนยาเสพติดใหโทษ สถานที่ก็ต
องมใีบอนุญาตตามกฎหมายวาดวย ยาเสพติด  

141 ณ ปัจจุบัน ชาวบ้านที่ปลูกกัญชง และใช้ใบมาชงกับ
น้ าร้อนดื่ม หรือใช้ใบใส่ในต้มไก่เพ่ือบริโภค ต้องการ
ปลูกกัญชง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องปฏิบัติ/ยื่น
ขออนุญาตอย่างไร 

ประชาชนสามารถยื่นขอรับอนุญาตไดตามตามวัตถุประสงค
เฉพาะที่ก าหนดใน กฎกระทรวงเทานั้น  

142 ในพ้ืนที่ที่ปลูกกัญชง สามารถปลูกพืชอ่ืนในพ้ืนที่ดัง
กลาวได หรือไม? อยางไร?  

ไมควรปลูกรวมกัน ควรแยกแนวเขตกันอยางชัดเจน 

143 มาตรการในการควบคุมเปนอยางไร กรณีกัญชงไม่ได้ก าหนดว่าต้องมีกล้องวงจรปิดรักษาความ
ปลอดภัย 24 ชม. ขึ้นอยู่ กับผู้ขออนุญาตที่ต้องน าเสนอให้
เจ้าหน้าที่ ตัวอย่างที่น าเสนอเช่น ส่วนของมาตรการป้องกันไม่ให้
ผู้อื่นเข้ามาในพ้ืนที่เขา ลักลอบขโมยหรือผลผลิตภัญชงออกไปใช้
นอกระบบได้ หรือกรณีถ้าหากว่าเกิดการสูญหายของช่อดอกจะ
มีการด าเนินการอย่างไรเป็นต้น 

144 บังคับใหยื่นผานออนไลนทั้งหมดเลยหรือไม กรณีเรงดวนไมสามารถออนไลนขณะนั้น ก็สามารถออกมือแลวก็
มากรอกลงระบบที หลัง แตอยางไรก็ตามตองมีการมาลงออน
ไลนทุกค าขอ  

145 มีขอมูล infographic หรือไม เนื่องจากไดรับค าถาม
เขามามาก เก่ียวกับกัญชง 

สามารถใหผูสนใจศึกษาเรื่องการขออนุญาต และการน าไปใช
ประโยชนจากกัญชง ไดจากเว็บไซตกองควบคุมวัตถุเสพติด มี 4 
คลิป เรื่องประโยชน การขออนุญาต เปนตน  

146 วิสาหกิจปลูกเพ่ือเชิงพาณิชย์ สามารถแยกกันปลูก
แต่ละบ้านแล้วมาขอรวมกันได้ไหม 

ส าหรับกัญชงไม่จ าเป็นต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ได้ เกษตรกรราย
เดี่ยวก็สามารถปลูกได้เองภายในพ้ืนที่ตนเอง ไม่จ าเป็นต้องรวม
เป็นวิสาหกิจชุมชน แต่หากเกษตรกร ประสงค์จะรวมกลุ่มเป็น
วิสาหกิจชุมชน ก็สามารรถแยกพ้ืนที่ปลูกไม่จ าเป็นต้องรวมใน
พ้ืนที่เดียวกัน 
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147 หากพ้ืนที่อยู่ใกล้ กทม. เช่น จงัหวัดนนทบุรี จะ

สามารถยื่นขอ อนุญาตผ่าน อย. ได้หรือไม่ 
ไม่ได้ เนื่องจากการด าเนินการยื่นขออนุญาตจะเป็นไปตามข้อ 
11 ของกฎกระทรวงฯ คือ กรณีผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งกัญชง : พื้นที่ อยู่ กทม.ยื่นที่ อย./ พ้ืนที่อยู่จังหวัด
อ่ืน ยื่นที่ สสจ. แห่งท้องที่ที่ตั้งอยู่ กรณีน าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญ
ชง : ให้ยื่นที่ อย.  

148 ในสถานที่ขออนุญาตแต่ละแห่ง จะต้องขอ
ใบอนุญาตใดบ้างที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมให้
ครอบคลุมทุกใบอนุญาตอย่างไร 

การขออนุญาตจะขึ้นกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องนั้น ๆ เช่น หาก
ประสงค์จะปลูกกัญชง ก็จ าเป็นต้องขออนุญาตปลูก และหาก
ประสงค์จะขออนุญาตสกัดกัญชง ก็ต้องขออนุญาตผลิต (ที่มิใช่
การปลูก) กัญชง เป็นต้น 

149 การตรวจสอบหลักฐานอาชญากรรม จ าเป็นต้องส่ง
หนังสือไปได้ หรือไม่ โดยไม่ต้องไปด้วยตัวเอง 

ต้องไปด้วยตนเอง ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เนื่องจากจะต้องด าเนินการตรวจสอบ
ด้วยวิธีตรวจสอบประวัติด้วย ชื่อ สกุล และ ตรวจสอบประวัติ
ด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ 

150 กรณีได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายกัญชง เพื่อประโยชน์
เชิงพาณิชย์ สามารถขายให้ประชาชนทั่วไปได้เลย
หรือไม่ ขึ้นกับกัญชงส่วนไหน 

กรณีจ าหน่ายให้กับประชาชน ต้องจ าหน่ายได้เฉพาะส่วนที่ไม่
เป็นยาเสพติดให้โทษแล้ว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2563 เช่น กิ่ง 
ก้าน ราก ใบ เปลือก  

151 ต้องวิเคราะห์หา THC ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ก่อนการขออนุญาตหรือไม่ 

ในการยื่นขอจดแจ้งเครื่องส าอางจะต้องแนบ specification 
หรือ SDS (Safety data sheet)ที่แสดงปริมาณ THC ที่
ปนเปื้อน หรือผลการวิเคราะห์หาปริมาณ THC ในวัตถุดิบ
(น้ ามันกัญชง/สารสกัดจากเมล็ดกัญชง) ประกอบการจดแจ้งแต่
การพิจารณาเงื่อนไข ปริมาณ THC ในผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
ผู้ประกอบการสามารถ ค านวณหาปริมาณ THC ที่ปนเปื้อนใน
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปโดยส่งเป็น pdf file เพ่ือประกอบการ
พิจารณาโดยไม่ต้องแนบผลวิเคราะห์หาปริมาณ THC ที่
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

152 จะทราบได้อย่างไรว่ามาจากแหล่งผลิตที่ถูกต้อง ผู้จดแจ้งจะต้องแนบ specificationหรือ SDS (Safety data 
sheet) ของวัตถุดิบ ซี่งต้องมีการระบุแหล่งผลิตภายในประเทศ
ที่ได้รับอนุญาต สามารถตรวจสอบผู้รับ อนุญาตปลูกได้จาก
เว็บไซต์ อย. 

153 ต้องมีการขออนุญาตวัตถุดิบผลิตเครื่องส าอาง
หรือไม่ 

ไม่ต้องขออนุญาตวัตถุดิบที่จะใช้ผลิตเครื่องส าอาง (การจดแจ้ง
ด าเนินการเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเท่านั้น) 

154 ในกรณีที่มีผู้ประกอบการต้องการผลิตน้ ามันหรือ
สารสกัดจากเมล็ด กัญชง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบของ
เครื่องส าอาง (เมล็ดมีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน) จะจัด
อยู่ตาม พรบ.ไหน ต้องขออนุญาตผลิตหรือไม่ 

ผู้รับเมล็ดกัญชงมาหีบน้ ามัน ไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตผลิตยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5 แต่ต้องจัดท า specification หรือ 
SDS (Safety data sheet) ของ วัตถุดิบให้ชัดเจนว่าวัตถุดิบ
ดังกล่าวมาจากแหล่งใด สามารถสืบย้อนกลับไปถึงผู้รับอนุญาต
ปลูกได้ 
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155 กรณีน าใบกัญชา เปลือก ล าต้น ไปผลิตลูกประคบ

อย่างง่ายโดย วิสาหกิจชุมชน สามรถจ าหน่ายให้ใคร
ได้บ้าง 

ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร กรณีลูกประคบที่ผลิต
โดยวิสาหกิจชุมชน หากประกาศ ยกเว้น การข้ึนทะเบียน จด
แจ้ง แจ้งรายละเอียดออกไป มีผลบังคับ.... ลูกประคบ จัดเป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป แต่ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าเรื่อง 
การแสดงฉลากและการโฆษณา 

156 จะน าใบกัญชง มาเป็นส่วนประกอบในอาหาร เช่น 
ขนม ชาชง มาเป็นส่วนประกอบอาหารได้หรือไม่ 
อย่างไร หากประสงค์จะใส่ใบกัญชา/กัญชงใน
อาหารที่ปรุงขายหน้าร้านหรือ ขายในร้านอาหาร 
หรือการท าอาหารบริโภคในครัวเรือนท าได้หรือไม่ 

ยังไม่อนุญาตให้ใช้ใบกัญชาในผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กรณีอาหาร
ปรุงขายหน้าร้านหรือขายในร้านอาหาร และการท าอาหาร
บริโภคในครัวเรือน ไม่ใช่อาหารที่ต้องได้รับใบอนุญาต ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยอาหาร แต่มีข้อ พึงระวังว่าต้องให้ข้อมูลลูกค้า
อย่างถูกต้อง ต้องมั่นใจว่าจะไม่ให้เด็กบริโภค หากเกิดความ
เสียหายขึ้น ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบ
อาหารได้ ทั้งนี้ อย.อยู่ระหว่างการจัดท าชุดความรู้ให้ประชาชน
ให้ระมัดระวังการบริโภคเนื่องจากแต่ละบุคคลมีการตอบสนอง
ต่อสาร cannabinoidsในกัญชงหรือกัญชงไม่เท่ากัน 

157 ถ้าประชาชนซื้อใบกัญชงจากผู้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย แล้วไปใส่บ้องสูบ เสพ ไม่มีความผิดตาม
กฎหมายใช่หรือไม่ 

หากมีการน าใบมาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
แล้ว สามารถน าไปเสพได้ แต่ อย่างไรก็ตามหากมีการตรวจหา
สารเสพติดในร่างกายหรือไม่โดยเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจแล้วตรวจ
พบว่ามีปริมาณสาร THC ในปัสสาวะเกินปริมาณท่ีก าหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ ถือว่าบุคคล
นั้นกระท าผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้ การที่กระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศยกเว้นใบจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ 
มิได้ มีเจตนาเพื่อให้น าไปสูบหรือเพ่ือนันทนาการ แต่เจตนา
ยกเว้นเพื่อให้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพ  

158 กรณีสถานท่ีเปลี่ยนรูปอย่างง่ายเฉพาะ วิสาหกิจ
ชุมชน และเกษตรกรรายย่อย ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
ผลิต และขาย จะต้องมีหลักฐานอะไรแสดงบ้าง 

กรณีท่ีน าส่วนที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ ไป
แปรรูปอย่างง่าย สถานที่นี้  ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ในส่วนของการได้รับการ
ยกเว้นตาม พรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร. พ.ศ. 2562 จะเป็นการ
ผลิตโดยการเปลี่ยนรูปอย่างง่าย โดยวิสาหกิจชุมชน ตาม
กฎหมายว่าด้วย วิสาหกิจชุมชน หรือเกษตรรายย่อย ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา 
ประกาศก าหนดต่อไป ทั้งนี้ในเบื้องต้นหลักฐานที่ควรจะมีคือ
หลักฐานการได้รับวัตถุดิบจากแหล่งปลูกท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
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159 ผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง จะต้องออก

หลักฐานลักษณะใดให้ผู้รับซื้อ ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด
ของกัญชง เพ่ือส าแดงแก่เจ้าหน้าที่ เช่น ปปส. 
ปกครอง ต ารวจ กรณ๊พบว่ามีการครอบครองอยู่ 

ส าเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
เฉพาะกัญชง และใบ แจ้ง การขนส่ง กรณีส่วนที่ไม่ใข่ยาเสพติด
แล้ว อย.จะขอความร่วมมือในการท าฉลาก อย่างง่าย เพื่อให้
ผู้ผลิตปลูกจัดท า ก ากับไว้ที่ภาชนะบรรจุ เพ่ือเป็นหลักฐานว่า
ผลิตตากแหล่งผลิตใด ผลิตเมื่อไหร่ และให้ระบุเลขท่ีใบอนุญาต
ปลูก เป็นการยืนยันว่าเป็นวัตถุดิบถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 
เจ้านห้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งปลูกได้ เนื่องจาก 
ผู้รับอนุญาตปลูกต้องจัดท ารายงานการจ าหน่ายส่วนต่างของ 
กัญชง ทั้งส่วนที่เป็น ยาเสพติด และไม่เป็นยาเสพติด ซึ่งบัญชี
และรายงานต้องเก็ยไว้ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตด้วย 

160 ถ้าเป็นน ามันหรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ต้องมีการขออนุญาตผลิตหรือไม่ 
(กรณีแหล่งที่มาได้รับอนุญาตชัดเจน)  

กรณีการใช้ประโยชน์จากเมล็ดกัญชง ในการหีบน้ ามันหรือสกัด
น้ ามันจากเมล็ดกัญชง สถานที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพ
ติดให้โทษ เนื่องจากเมล็ดกัญชงที่มามาจากผู้รับอนุญาตปลูกท่ี
ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ 

161 กรณีผู้ซื้อ ใบ ราก ล าต้น จากผู้รับอนุญาตท่ีถูกต้อง 
และมีฉลากถูกต้องแล้ว น ามาแบ่งบรรจุให้เป็น 
Packing เล็กลง เพ่ือจ าหน่าย สามารถท าได้หรือไม่
ต้องขออนุญาตอะไรหรือไม่ 

ควรจะเป็นไปตามลักษณะการท า Packing แม้ว่าจะมีการแบ่ง
บรรจุมาให้เป็นขนาดที่เล็กลง ก็ควรที่จะมีการระบุไว้ว่า  เช่น  
แบ่งเปน็กี่ห่อ ห่อละกี่กรัม ไม่อยากที่จะให้แบ่งบรรจุมาแล้ว
เหมือนมัดผักเป็นมัดๆ ที่ขายในตลาด 

162 กรณีตรวจวิเคราะห์ THC ในต้นกัญชง แล้วพบว่า
ปริมาณมากกว่าร้อยละ 1 ตามกฎหมายจัดว่าเป็น
กัญชา ใช่หรือไม่ แล้วต้นพืชนั้น ยังถูกเรียว่ากัญชง
อยู่มั้ย 

ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง 
ก าหนดลักษณะกัญชง (Hemp) คือกัญชงต้องมีสาร THC ในใบ
และช่อดอก ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ าหนักแห้ง โดยตรวจ
วิเคราะห์ ตามท่ีก าหนดซึ่งถ้าตรวจแล้วพบว่าปริมาณ THC 
มากกว่า ร้อยละ 1 ก็จะถูกจัดเป็นกัญชา ดังนั้นส่วนไหนที่เป็นยา
เสพติดให้โทษ (ช่อดอก) ต้องด าเนินการท าลาย หรือจ าหน่ายให้
ผู้รับอนุญาตเก่ียวกับกัญชา ตามกฎหมายยาเสพติด ส าหรับส่วน
อ่ืนที่ไม่ใช่ยาเสพติด เช่น เส้นใย กิ่ง ก้าน ใบ และราก สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น ผู้ปลูกต้องให้ความส าคัญกับการ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์กัญชงมาปลูก เพ่ือลดความเสี่ยงกรณีเม่ือ
ตรวจหาสาร THC เกิด 1% 

163 กรณีถ้าขออนุญาตปลูกกัญชง เพื่อให้ผึ้งมากินดอก
กัญชง เพ่ือกล่าวอ้าวว่าเป็นน้ าผึ้งดอกกัญชง จะอยู่
ในขอบข่ายที่สามารถให้อนุญาต ปลูกกัญชงได้
หรือไม่ 

การขออนุญาตต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ กรณีขออนุญาตในวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิจัย 
ก็จะต้องมีโครงการวิจัยที่ชัดเจนด้วย  
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164 อย. จะมีการท าประกาศเรื่อง ปริมาณใบกัญชา กัญ

ชง ที่เหมาะสม กับการประกอบอาหารรับประทาน  
ต้องอาศัยข้อมูลวิชาการและการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมต่อไป อย. 
อยู่ระหว่างการจัดท า ค าแนะน าส าหรับผู้บริโภคในการน าใบ
กัญชาไปใช้ในอาหาร ซึ่งจะเป็นค าเตือน ข้อควรระวังการใช้ การ
ใส่ในอาหาร ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย 
เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลปริมาณที่บริโภค จึงอาจเกิดอันตราย ต้อง
ใช้ด้วยความระมัดระวังค าเตือน เด็ก ผู้มีอายุต่ ากว่า 25 ปี สตรีมี
ครรภ์ สตรีให้นมบุตร  ผู้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่การ
ท างานตับ ไต บกพร่อง ไม่ควรรับประทานอาหาร ที่มีส่วนผสม
ของกัญชา ไม่ควรใส่ใบกัญชาในปริมาณมาก เนื่องจากอาจท าให้
เกิด อาการง่วงซึม เวียนศีรษะ ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ อาจท า
ให้เกิดอันตราย นอกจากนี้อาจเกิด drug interraction กับยา
บางชนิดได้ ทั้งนี้ กรณีเกิดอันตรายกับผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถ
ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ 

165 ผลิตภัณฑ์อาหาร อนุญาตให้ใส่เฉพาะในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารใช่หรือไม่ ส่วนใบสด ใบแห้ง หรือ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เป็นยาเสพติดยังไม่
อนุญาตให้ใช้ในอาหารได้ทั่วไป ถ้าจะขอใส่ในอาหาร
ต้องขอเฉพาะรายๆ ไป แล้วจะต้องขอที่ไหน 

ขณะนี้ อย. โดยกองอาหาร อยู่ระหว่างการจัดท ากฎหมายว่าจะ
อนุญาตในผลิตภัณฑ์ใดได้บ้าง เบื้องต้น วัตถุดิบที่อนุญาตใน
อาหารคือ hemp seed , hemp seed oil และโปรตีนจาก
เมล็ดกัญชง ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

166 ใบหรือชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เหลือที่ไม่ใช่ยาเสพติด ผปก. 
ท าแผนตั้งแต่ยื่นขออนุญาตปลูกแล้วว่าจะขายให้
ใคร และมีหลักฐานบ้างแล้วว่า คนจะรับไปต่อ ไป
ท าผลิตภัณฑ์อะไร เราถึงอนุญาต ไม่ใช่เอาใบกิ่ง 
ก้านไปจายได้ทั่วไป ที่ไม่ใช้ตามแผนถูกต้องหรือไม่ 
ถ้าจะเปลี่ยนต้องมาขอปรับแผนที่ อย. 

กรณีเป็นผู้ได้รับอนุญาตปลูกแล้ว : .ให้ขอแก้ไขโครงการ โดย
ระบุในแผนการใช้ประโยชน์ว่าต้องการขายส่วนใด ให้ใครบ้าง 
โดยยื่นค าขอแก้ไข ณ อย. โดยต้องรายงานผลผลิตทั้งหมดที่ได้ 
ทั้งส่วนที่เป็นยาเสพติดให้โทษและไม่เป็นยาเสพติดให้โทษด้วยว่า
น าไปท าอะไร หรือขายให้ใคร 
กรณีรายใหม่ : ให้ระบุแผนการใช้ประโยชน์ในโครงการว่าด้วย
การขายส่วนใดให้ใครบ้าง  

167 การปลูกกัญชาที่เอาเฉพาะต้นอ่อนมาท าสลัดท าได้
หรือไม่ 

ท าไม่ได้ ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 
การขออนุญาตปลูก กัญชา ต้องขออนุญาตเพ่ือใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์หรือการศึกษาวิจัยเท่านั้น 

168 กรณีสถานท่ีปลูกกัญชา สถานที่ต้องมีมาตรฐาน 
GAP หรือไม่ แล้วไม่แน่ใจว่า เรื่องการปลูกกัญชามี
การออกกฏกระทรวงใหม่หรือไม่ 

ไม่เป็นข้อบังคับว่าจะต้องได้รับ certificate GAP แต่ก าหนดว่า 
ให้ด าเนินการตามมาตรฐาน GAP ซึ่งหากได้ใบ cer. ด้วย มีก็จะ
เป็นประโยชน์อย่างมาก  

169 เจ้าหน้าที่ไปตรวจสารสกัดกัญชาด้วยชุดทดสอบ
พบว่ามี THC < 0.2% ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบที่มา 
ซึ่งทางส่วนกลางบอกว่าผิดตาม พรบ.ยาสเพติด แต่
ในประกาศฯ ระบุว่า สารสกัดที่มี THC ไม่เกิด 0.2 
%  ไม่จัดเป็นยาเสพติด 

หากเจ้าหน้าที่พบว่า สาร THC ไม่เกิน 0.2% ผู้ที่ครอบครองสาร
สกัด ณ ขณะนั้น ไม่สามารถบอกแหล่งที่มาของ สารสกัดนั้น เจ้า
หน้ที่จึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า สารสกัดนั้นได้มาจากแหล่งที่
ไม่ได้รับอนญุาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสามารถด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษได้ 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
170 ถ้า รพ. สต. กับวิสาหกิจ อยากขายใบกัญชาให้คนที่

จะซื้อไปท าก๋วยเตี๋ยว ให้ซื้อขายกันได้วิธีการไหน
อย่างไร  

เป็นข้อตกลงของ รพ.สต.และวิสาหกิจชุมชน ว่าจะมีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ สัดส่วนรายรับจากการขายใบกัญชาอย่างไร ใน
ส่วนของ อย. อยู่ระหว่างการหารือเรื่องการขายดังกล่าวว่าจะมี
ช่องทางอย่างไร  

 

 

 

 

 


