
                                                                                           

|ห น้ า ที่ ๑ 

 

 
 
แนวทางการปฏิบัติ ด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้ส าหรับ 
ผู้ขอรับอนุญาตปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษา และการควบคุมการใช้                  

 

ส ำหรับผู้ขอรับอนุญำต ตำมวัตถุประสงค์ผลิต (ปลูก) ซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะ
กัญชำ ต้องมีกำรผลิตที่ ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัยที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเพำะปลูกและกำรผลิตของกัญชำ                    
ทำงกำรแพทย์ โดยระบบและมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยมีบทบำทส ำคัญในกำรป้องกันกำรน ำกัญชำออกไปใช้ใน                
ทำงที่ผิด ทั้งนี้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ จะท ำกำรประเมินตรวจสอบสถำนที่ ก่อนอนุญำตให้สำมำรถด ำเนินกำรเพำะปลูก
ได้ หลักเกณฑ์นี้ออกแบบมำเพ่ือให้มีควำมยืดหยุ่นในส่วนของผู้ขอใบอนุญำตโดยมุ่งเน้น ไปที่ผลลัพธ์ที่จะท ำได้
มำกกว่ำกำรก ำหนดมำตรกำรเฉพำะที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำร โดยแนวทำงกำรปฏิบัติฯ  แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ 
กรณีสถำนที่ปลูกขนำดใหญ่ (ขออนุญำตปลูกกัญชำในพ้ืนที่มำกกว่ำ ๕๐ ตร.ม. ขึ้นไป) และกรณีสถำนที่ปลูกขนำด
เล็ก (ขออนุญำตปลูกกัญชำในพ้ืนที่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๕๐ ตร.ม.) ซึ่งแต่ละกรณีจะมีข้อก ำหนดแตกต่ำงกันตำมควำม
เหมำะสมของพ้ืนทีท่ี่ปลูกและควำมเสี่ยงในกำรที่จะมีกำรน ำกัญชำไปใช้ในทำงที่ไม่เหมำะสม ดังนี้  

กรณีที่ ๑ สถานที่ปลูกขนาดใหญ่ (ขออนุญาตปลูกกัญชาในพื้นที่มากกว่า ๕๐ ตร.ม. ขึ้นไป) แบ่งข้อก ำหนด
ออกเป็น ๔ หัวข้อ ดังนี้ หัวข้อที่ ๑: ข้อก ำหนดด้ำนสถำนที่ หัวข้อที่ ๒: ข้อก ำหนดด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย  
หัวข้อที่ ๓: ข้อก ำหนดด้ำนกำรเก็บรักษำ และ หัวข้อที่ ๔: ข้อก ำหนดด้ำนกำรควบคุมกำรใช้ รำยละเอียดตำม  
ตำรำงที ่๑ – ๔   

ตารางท่ี ๑  แสดงข้อก าหนดด้านสถานที่  

ข้อก าหนด รายละเอียด 
ที่อยู่ /ที่ตั้ง                    ๑. ส ำหรับตัวอำคำร โรงเรือน หรือแปลงปลูกกลำงแจ้ง ต้องมีเลขที่ที่ตั้งและที่อยู่ชัดเจน         

กรณีเป็นอำคำรต้องสำมำรถระบุชื่ออำคำรได้  
๒. สำมำรถแสดงแบบแปลนของตัวอำคำร /ชั้น โรงเรือน หรือแปลงปลูกกลำงแจ้งได้ 
๓. ระบุพิกัดสถำนที่ /ค่ำพิกัด GPS และมีพิกัดถูกต้องตำมที่ปรำกฏในใบค ำขออนุญำต  
๔. แผนที่แสดงที่ตั้ง รวมทั้งระบุเส้นทำงเพ่ือเข้ำถึงพ้ืนที่เพำะปลูก รวมทั้งสถำนที่ใกล้เคียงได้ 
๕. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของสถำนที่ปลูกโดยชอบด้วยกฎหมำย 
๖. หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำ หรือผู้ให้ใช้ที่ดิน ในกรณีขอเช่ำหรือขอใช้ที่ดินของบุคคล

อ่ืนในกำรเพำะปลูก 

แนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับผู้รับอนุญำตที่จะได้รับอนุญำตซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชำ 
(Cannabis) พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นข้อก ำหนดขั้นพ้ืนฐำน (Minimum Requirements) ส ำหรับผู้ขอรับ
อนุญำตผลิต (ปลูก) ในกำรจัดเตรียมสถำนที่ กำรเก็บรักษำ กำรควบคุมกำรใช้ และกำรจัดท ำบัญชีรับ -จ่ำยเพ่ือ
ด ำเนินกำรปลูกกัญชำทำงกำรแพทย์ ภำยใต้กำรควบคุมและป้องกันที่เหมำะสม มิให้กัญชำทำงกำรแพทย์เกิดกำร
รั่วไหลออกสู่นอกระบบ ซึ่งสำระส ำคัญของแนวทำงปฏิบัติส ำหรับผู้ขอรับอนุญำตฯ ฉบับนี้สอดคล้องตำม                  
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
 

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 

 ในการประชุมครั้งท่ี ๔๒๑-๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 



                                                                                           

|ห น้ า ที่ ๒ 

 

 
 

 

หมายเหตุ  
กำรปลูกแบบภำยในตัวอำคำร (Indoor cultivation) หมำยถึง กำรเพำะปลูกกัญชำใน

ตัวอำคำร ควบคุมกำรปลูกด้วยระบบปิดที่มีกำรควบคุมแสงจำกธรรมชำติหรือจำกหลอดไฟ
ภำยในตัวอำคำร ควบคุมสภำพอำกำศ  อุณหภูมิ   กำรหมุนเวียนของอำกำศ ควำมชื้น          
ก๊ำซออกซิเจน และก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

     กำรปลูกแบบภำยนอกตัวอำคำร (Outdoor cultivation) หมำยถึง สถำนที่ปลูกแบบ  
แปลงปลูกกลำงแจ้ง หรือใช้หลอดไฟแสงอำทิตย์เทียม 

โครงสร้าง ๑. จัดท ำแนวเขตพ้ืนที่ปลูกที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน 
๒. ปิดกั้นทั้ง ๔ ด้ำนของพ้ืนที่ปลูก สำมำรถป้องกันกำรเข้ำถึงจำกบุคคลภำยนอก   

ประตูทางเข้าออก ๑. ประตูทำงเข้ำพ้ืนที่ปลูกควรท ำจำกวัสดุแข็งแรงและทนทำน สำมำรถป้องกันกำรเข้ำถึงจำก
บุคคลภำยนอกที่ไม่เก่ียวข้อง 

๒. จ ำกัดจ ำนวนประตูเข้ำ-ออกให้น้อยที่สุดเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงทำงหนีไฟด้วย 

ข้อก าหนดด้านการต่อ
เติมอาคาร 

หำกเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของอำคำรสถำนที่ ต้องได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ป้ายแสดง ๑. ให้จัดท ำป้ำยท ำด้วยวัตถุถำวร แสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย  
๒. ขนำดกว้ำงและยำวไม่น้อยกว่ำ ๑๐ x ๖๐ ซม. 
๓. มีข้อควำมเป็นภำษำไทยว่ำ “สถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕” ขนำดตัวอักษรสูง

ไม่น้อยกว่ำ ๓ เซนติเมตร 

ตารางท่ี  ๒  ข้อก าหนดด้านการรักษาความปลอดภัย   

ข้อก าหนด รายละเอียด 

ภายในพื้นที่ปลูก มีกล้องวงจรปิด บริเวณพ้ืนที่ปลูกรวมถึงบริเวณประตูทำงเข้ำออก 

การควบคุมการเข้าถึง
พื้นที่ 

ก ำหนดให้มีระบบรักษำควำมปลอดภัยบริเวณประตูทำงเข้ำ-ออกพ้ืนที่ปลูก เพ่ือป้องกันกำร
เข้ำถึงจำกบุคคลภำยนอก เช่น กุญแจล็อกเปิด-ปิด เครื่องทำบบัตร (Key Card Access) 
เครื่องสแกนลำยนิ้วมือ (Finger Access)  

ระบบกล้องวงจรปิด จัดให้มีกำรส ำรองไฟล์ข้อมูล (back-ups data) สำมำรถถ่ำยโอนข้อมูล ไว้ในอุปกรณ์รูปแบบ
อ่ืน ๆ ได้ ไว้อย่ำงน้อย ๖ เดือน 

ก าหนดบัญชีรายชื่อ   ก ำหนดบัญชีรำยชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ำ-ออกพ้ืนที่ปลูกกัญชำ เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึงจำก
บุคคลภำยนอกที่ไม่เก่ียวข้อง 

แผนรักษาความปลอดภัย ๑. มีกำรก ำหนดแผนรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่รอบๆ และบริเวณพ้ืนที่ปลูก 
๒. จัดให้มีมำตรกำรตรวจสอบมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องลักลอบน ำกัญชำออกนอกพ้ืนที่ 
๓. มีรำยชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งช่องทำงกำรติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 



                                                                                           

|ห น้ า ที่ ๓ 

 

 

ตารางท่ี ๓ ข้อก าหนดด้านการเก็บรักษา  
ข้อก าหนด รายละเอียด 

ด้านสถานที่ จัดเตรียมสถำนที่จัดเก็บ ที่มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย  เช่น ตู้เก็บหรือกล่องที่มีกุญแจล็อก 
เพ่ือเก็บรักษำ เมล็ดพันธุ์กัญชำ ผลผลิตกัญชำที่ได้ภำยหลังจำกกำรเก็บเกี่ยว รวมถึงส่วนที่เหลือ
ของกัญชำเพ่ือรอท ำลำย  โดยแยกเก็บเป็นสัดส่วนและไม่ปะปนกับวัตถุอ่ืน ๆ 

ด้านผู้รับผิดชอบ ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเฉพำะ เป็นผู้ควบคุมสถำนที่จัดเก็บกัญชำ โดยได้รับมอบหมำยจำกผู้รับ
อนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร  

ตารางท่ี ๔ ข้อก าหนดด้านการควบคุมการใช้  

ข้อก าหนด รายละเอียด 

การด าเนินการ ๑.  ด ำเนินกำรปลูกกัญชำ ตำมมำตรฐำนกำรปลูก โดยมีรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
(SOP) ในกำรควบคุมกำรปลูกและกำรเก็บเก่ียวกัญชำ 

๒. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกัญชำตำมขั้นตอนที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น  
๓.  ปลูกกัญชำโดยใช้พันธุ์กัญชำ ที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น 

การสุ่มวิเคราะห์ 

(เฉพาะกรณีน าผลผลิต
ไป ใช้ ป ระ โยชน์ ท าง
การแพทย์) 

๑. จัดให้มีกำรตรวจวิเครำะห์เพ่ือหำสำรปนเปื้อน เช่น ยำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำเชื้อรำ กำรปนเปื้อน 
จำกเชื้อรำ โลหะหนัก หรือ สำรอ่ืน ๆ 

๒. จั ด ให้ มี ก ำ ร ต ร ว จ วิ เค ร ำ ะ ห์ เ พ่ื อ ห ำป ริ ม ำณ ส ำ ร ส ำ คั ญ ใน กั ญ ช ำ  เช่ น  THC:  
Tetrahydrocannabinol  หรือ CBD: Cannabidiol ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์ที่ ได้มำตรฐำน  
(กรณีจ ำเป็น) 

๓. เก็บหลักฐำนกำรตรวจวิเครำะห์ดังกล่ำว เป็นเวลำ ๓ ปี 
หมายเหตุ 
 -   กำรตรวจวิ เค รำะห์ เ พ่ื อห ำ  สำรปน เปื้ อน  สำรส ำคัญ  ต้ อ งส่ งต รวจวิ เค รำะห์ ที่
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หรือห้องปฏิบัติกำรอ่ืนที่ผ่ำนกำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO/IEC 
๑๗๐๒๕ 
 -    กำรตรวจวิเครำะห์ให้ด ำเนินกำรทุกรอบ (Crop) กำรเพำะปลูกกัญชำ 

การรายงาน ๑. จัดท ำรำยงำน และบัญชีรับ – จ่ำย ตำมแบบท่ีกฎหมำยก ำหนด 
๒. รำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบกำรติดตำมกำรใช้กัญชำ จำกต้นทำงสู่ปลำยทำง (Cannabis 

Tracking System) 
หมายเหตุ  
กรณีกำรปลูกกัญชำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำวิจัย ให้ด ำเนินกำรอย่ำงน้อยตำมหัวข้อ ๑  

การขนส่ง ๑. ต้องมีมำตรกำรควบคุมกำรขนส่งกัญชำเพ่ือป้องกันกำรสูญหำยในทุก ๆ กระบวนกำรขนส่ง
กัญชำหรือมีมำตรกำรในกำรป้องกันกำรโจรกรรมหรือกำรน ำกัญชำออกไปนอกสถำนที่ที่ได้รับ
อนุญำตในระหว่ำงกำรขนส่งจำกต้นทำงถึงปลำยทำง 

๒.  มีอุปกรณ์ที่สำมำรถเก็บกัญชำ เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึงกัญชำในระหว่ำงกำรขนส่งกัญชำไป
ปลำยทำง  



                                                                                           

|ห น้ า ที่ ๔ 

 

 
กรณีที่ ๒ สถานที่ปลูกขนาดเล็ก (ขออนุญาตปลูกกัญชาในพื้นทีน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐ ตร.ม.) มีข้อก ำหนดดังนี้ 

การท าลาย ๑. ต้องมีขั้นตอน หรือแนวทำงในทำงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีกำรท ำลำยกัญชำ เพ่ือให้แน่ใจว่ำกัญชำ
ทั้งหมดท่ีเหลือจำกกำรเก็บเก่ียวจะถูกก ำจัดหรือท ำลำยด้วยวิธีกำรที่ถูกควบคุม 

๒. ต้องมีหนังสือแจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (อย. หรือ สสจ.) ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนกำร
ท ำลำย  เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่เป็นพยำนในกำรท ำลำย และเก็บหลักฐำนกำรท ำลำย  

ข้อก าหนด รายละเอียด 
ที่อยู่ /ที่ตั้ง                    ๑. ส ำหรับตัวอำคำร โรงเรือน หรือแปลงปลูกกลำงแจ้ง ต้องมีเลขที่ที่ตั้งและที่อยู่ชัดเจน         

กรณีเป็นอำคำรต้องสำมำรถระบุชื่ออำคำรได้  
๒. สำมำรถแสดงแบบแปลนของตัวอำคำร /ชั้น โรงเรือน หรือแปลงปลูกกลำงแจ้งได้ 
๓. ระบุพิกัดสถำนที่ /ค่ำพิกัด GPS และมีพิกัดถูกต้องตำมที่ปรำกฏในใบค ำขออนุญำต  
๔. แผนที่แสดงที่ตั้ง รวมทั้งระบุเส้นทำงเพ่ือเข้ำถึงพ้ืนที่ปลูก รวมทั้งสถำนที่ใกล้เคียงได้ 
๕. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของสถำนที่ปลูกโดยชอบด้วยกฎหมำย 
๖. หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำ หรือผู้ให้ใช้ที่ดิน ในกรณีขอเช่ำหรือขอใช้ที่ดินของบุคคล

อ่ืนในกำรเพำะปลูก 
หมายเหตุ  

กำรปลูกแบบภำยในตัวอำคำร (Indoor cultivation) หมำยถึง กำรเพำะปลูกกัญชำในตัว
อำคำร ควบคุมกำรปลูกด้วยระบบปิดที่มีกำรควบคุมแสงจำกธรรมชำติหรือจำกหลอดไฟภำยในตัว
อำคำร ควบคุมสภำพอำกำศ  อุณหภูมิ  กำรหมุนเวียนของอำกำศ ควำมชื้น ก๊ำซออกซิเจน และ
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

     กำรปลูกแบบภำยนอกตัวอำคำร (Outdoor cultivation) หมำยถึง สถำนที่ปลูกแบบ  
แปลงปลูกกลำงแจ้ง หรือใช้หลอดไฟแสงอำทิตย์เทียม 

โครงสร้าง ๑. จดัท ำแนวเขตพ้ืนที่ปลูกที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน 
๒. ปิดกั้นทั้ง ๔ ด้ำนของพ้ืนที่ปลูก สำมำรถป้องกันกำรเข้ำถึงจำกบุคคลภำยนอก   

ประตูทางเข้าออก ๑. ประตูทำงเข้ำพ้ืนที่ปลูกควรท ำจำกวัสดุแข็งแรงและทนทำน สำมำรถป้องกันกำรเข้ำถึงจำก
บุคคลภำยนอกที่ไม่เก่ียวข้อง 

๒. จ ำกัดจ ำนวนประตูเข้ำ-ออกให้น้อยที่สุดเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงทำงหนีไฟด้วย 
ข้อก าหนดด้านการต่อ
เติมอาคาร 

หำกเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของอำคำรสถำนที่ ต้องได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ป้ายแสดง ๑. ให้จัดท ำป้ำยท ำด้วยวัตถุถำวร แสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย  
๒. ขนำดกว้ำงและยำวไม่น้อยกว่ำ ๑๐ x ๖๐ ซม. 
๓. มีข้อควำมเป็นภำษำไทยว่ำ “สถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕” ขนำดตัวอักษรสูง

ไม่น้อยกว่ำ ๓ เซนติเมตร 
การควบคุมการเข้าถึง
พื้นที่ 
 

ก ำหนดให้มีเครื่องป้องกันกำรเข้ำถึงพ้ืนที่ปลูกจำกบุคคลภำยนอก เช่น กุญแจล็อกเปิด-ปิด  



                                                                                           

|ห น้ า ที่ ๕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเก็บรักษา จัดเตรียมสถำนที่จัดเก็บที่มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย  เช่น ตู้เก็บหรือกล่องที่มีกุญแจล็อก 
เพ่ือเก็บรักษำ เมล็ดพันธุ์กัญชำ ผลผลิตกัญชำที่ได้ภำยหลังจำกกำรเก็บเกี่ยว รวมถึงส่วนที่เหลือ
ของกัญชำเพ่ือรอท ำลำย โดยแยกเก็บเป็นสัดส่วนและไม่ปะปนกับวัตถุอ่ืน ๆ 

การรายงาน ๑. จัดท ำรำยงำน และบัญชีรับ – จ่ำย ตำมแบบท่ีกฎหมำยก ำหนด 
๒. รำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบกำรติดตำมกำรใช้กัญชำ จำกต้นทำงสู่ปลำยทำง (Cannabis 

Tracking System) 
หมายเหตุ กรณีกำรปลูกกัญชำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำวิจัย ให้ด ำเนินกำรอย่ำงน้อยตำมหัวข้อ ๑ 

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

จัดให้มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ แนวทำงกำรรักษำควำม
ปลอดภัย แนวทำงควบคุมกำรปลูกและกำรเก็บเกี่ยวกัญชำ แนวทำงควบคุมกำรขนส่ง และ
แนวทำงควบคุมกำรท ำลำย 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในหัวข้อโครงสร้าง ประตูทางเข้าออก ป้ายแสดง การควบคุมการเข้าถึงพ้ืนที่ การเก็บรักษา สามารถ
พิจารณาอนุญาตโดยตรวจสอบจากภาพถ่ายได้ 


