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ค�ำน�ำ

	 ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 (ฉบับที่	 7) 

พ.ศ.	2562	ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2562	ได้

เปิดให้สามารถน�ากัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และ

การศึกษาวิจัยได้	 ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ที่มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน	 วิสาหกิจเพื่อสังคม 

หรอืสหกรณ์การเกษตร	ซึง่ด�าเนนิการภายใต้ความร่วมมอืและ

ก�ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐฯ	 สามารถยื่นขอรับอนุญาต

ปลูกกัญชาได้	 ดังน้ันเพื่อให้นโยบายการพัฒนากัญชาทางการ

แพทย์ของประเทศไทยเกิดประโยชน์สงูสุด	โดยการส่งเสริมให้

ภาคเกษตรกรรมได้มีส่วนร่วมในการปลูกกัญชาอย่างถูกต้อง

ตามที่กฎหมายก�าหนดและได้คุณภาพมาตรฐาน	ผู้จัดท�าจึงได้

จัดท�าคู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชา	 ส�าหรับเกษตรกร	 

เพือ่ให้เกดิความรู	้ความเข้าใจ	และใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิ

ของกลุ ่มเกษตรกร	 ในการเป็นผู ้ขอรับอนุญาตปลูกกัญชา 

ต่อไป



คู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชา4

สำรบัญ

ค�ำน�ำ   3

สำรบัญ  4

คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะขออนุญำตปลูกกัญชำ 5

ขั้นตอนกำรขอจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชน 6

กำรขออนุญำตปลูกกัญชำ 9

แผนกำรปลูกและกำรใช้ประโยชน์ 12

กำรเตรียมสถำนที่ปลูกกัญชำ 14

หน้ำที่ของผู้รับอนุญำต 18

ค�ำถำม - ค�ำตอบ 20



สำ�หรับเกษตรกร 5

เกษตรกร
สำมำรถขออนุญำตปลูกกัญชำได้ โดยกำรรวมกลุ่มกันจดทะเบียน
เป็นวิสำหกิจชุมชน/วิสำหกิจเพื่อสังคม/สหกรณ์กำรเกษตรและ 
ขออนุญำตร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ

เกษตรกรรวมตัว
เป็นวิสำหกิจชุมชน หน่วยงำนรัฐ

ของเกษตรกรที่จะ
ขออนุญำตปลูกกัญชำ

คุณสมบัติ
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กำรขอจดทะเบียน
เป็นวิสำหกิจชุมชน

ขั้นตอน

เกษตรกรรวมกลุ่มกันขอจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชน
เพื่อปลูกกัญชำได้หรือไม่? 

ไม่ได	้ เพราะกัญชายังจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ 
	 ในประเภท	5

ถ้ำเช่นนั้นต้องท�ำอย่ำงไร ?

เกษตรกรรวมตัวกันเพื่อจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชน 

ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อปลูกกัญชาโดยเฉพาะ

1.

จดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชน 

ด�าเนินการในกิจการตามที่ยื่นขอ	ณ	ส�านักงานเกษตรอ�าเภอในพื้นที่ 

เพื่อรับใบรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

2.
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เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว น�ำใบอนุญำตให้ผลิต (ปลูก) 
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท	 5	 เฉพาะกัญชา	 ยื่นขอเพิ่มกิจการ

วสิาหกจิชมุชน	ณ	ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ	ทีว่สิาหกจิชมุชนจดทะเบยีน

ยื่นขออนุญำตผลิต (ปลูก)
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท	5	เฉพาะกัญชา	

4.

5.

3. วิสำหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้วร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ
(ทีม่หีน้าทีศ่กึษาวจิยัหรอืจัดการเรยีนการสอนทางการแพทย์	เภสชัศาสตร์	

วทิยาศาสตร์	หรอืเกษตรศาสตร์	หรอืมหีน้าทีใ่ห้บรกิารทางการแพทย์	

เภสชักรรม	หรอืวทิยาศาสตร์		หรอืมหีน้าท่ีให้บริการทางเกษตรกรรม 

เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสชักรรม	หรือมหีน้าท่ีในการป้องกนั	

ปราบปราม	และแก้ไขปัญหายาเสพติด)
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ได�
ไม�ได�

หร�อ

 ว�สาหกิจชุมชนปลูกกัญชาไดหร�อไม ?

กัญชายังคงเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ปลูกและขายไม�ได� 
เวนแตไดรับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พ.ร.บ. ยาเสพติดให�โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พ�ดถึงกัญชาอย�างไรบ�าง

การจดทะเบียนว�สาหกิจชุมชนผู�ปลูกกัญชาทำได�หร�อไม� ?

สามารถปลูกกัญชาได� ในกรณีจำเป�นเพื่อประโยชนของทาง  

ราชการการแพทย การรักษาผูปวย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนารวมถึง 

การเกษตร พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร หรืออุตสาหกรรมเพื่อประโยชน 

ทางการแพทยดวยและตองไดรับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการ 

อาหารและยา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ

ไขขอของใจ

กรมสงเสริมการเกษตรรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แตไมรับจดทะเบียนวิสาหกิจ 

ชุมชนท่ีตองการปลูกกัญชาโดยเฉพาะ เน่ืองจากขัดตอประกาศของคณะกรรมการ 

สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2560 

แตถาวิสาหกิจชุมชนตองการปลูกกัญชา จะตองดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

ตองมีสัญญากับหนวยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีศึกษาวิจัย 

หรือจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชนทางการแพทยหรือเภสัชศาสตร 

และหนวยงานนั้นไดรับใบอนุญาตจาก อย. 

นำสำเนาสัญญากับหนวยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา ย่ืนขอเพ่ิมกิจการ 

วิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน 

1.

2.

สอบถามเพ��มเติม: กลุ�มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร�ส�งเสร�มว�สาหกิจชุมชน โทร. 02 940 7163
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ปลูกกัญชำ
กำรขออนุญำต

ขั้นตอนกำรขออนุญำตปลูกกัญชำ

1.		 ยืน่ค�าขอฯ	พร้อมเอกสารหลกัฐาน	ทีส่�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	 

	 หรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	ที่สถานที่ปลูกตั้งอยู่

2.	 ตรวจประเมินสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชา

3.		 เข้าประชุมของคณะกรรมการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย	 

	 เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็น	 (กรณีพื้นที่ปลูกตั้งอยู ่

	 ต่างจังหวัด)

4.		 เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง

5.	 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเพื่อพิจารณา								

	 ให้ความเห็นชอบ

6.		 ออกใบอนุญาต



กระบวนการในการพ�จารณาการอนุญาตผลิต (ปลูก)

กรณีสถานที่ขออนุญาตปลูกในกรุงเทพฯ

ให�คำปร�กษา

1. ยื่นคำขอและเอกสารประกอบ
 คำขอ ณ สสจ. ในพ�้นที่ของสถานที่ปลูกตั้งอยู�

2.  สสจ. ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ขออนุญาตปลูก

3.  ส�งเร�่องต�อให� อย.

FDA

สสจ. ขอความเห็นผู�ว�าฯ

ผู�ว�าฯ ให�ความเห็น

ผ�านการพ�จารณาจากผู�ว�าราชการจังหวัด
โดยความเห็นจากคณะกรรมการที่ผู�ว�าฯ แต�งตั้ง หร�อ

คณะทำงานจาก ศอ.ปส.(จ)

คณะอนุกรรมการฯ
เพ�่อกลั่นกรอง
ให�ความเห็น

คณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติดให�โทษ 

พ�จารณาให�
ความเห็นชอบ

ผู�ขออนุญาต

เลขาธิการ อย.
 พ�จารณาอนุญาต

xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

กรณีสถานที่ขออนุญาตปลูกในต�างจังหวัด

FDA

คณะอนุกรรมการฯ
เพ�่อกลั่นกรอง
ให�ความเห็น

คณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติดให�โทษ 

พ�จารณาให�
ความเห็นชอบ

ผู�ขออนุญาต

เลขาธิการ อย.
 พ�จารณาอนุญาต

xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

1. ยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

2. อย.ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ขออนุญาตปลูก
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เอกสำรอื่น ๆ 

เอกสำรของวิสำหกิจชุมชุน

1.	 หนังสือจดวิสาหกิจชุมชน

2.	 ส�าเนาทะเบียนบ้านของวิสาหกิจชุมชน	 (กรณีสถานท่ีปลูกต้ังอยู ่ท่ี 

	 วิสาหกิจชุมชน)
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1.	 โครงการการปลูกกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพื่อการ 

	 ศึกษาวิจัย

2.	 มาตรการรักษาความปลอดภัย	

3.	 ค�าสัง่ก�าหนดรายชือ่	ผูท่ี้สามารถเข้า-ออกในพืน้ทีเ่พาะปลกูกญัชา	พร้อม 

	 แนบหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

	 ยาเสพติด	

4.	 แนวทางการปฏิบัติงาน	(SOP)	การขนส่ง	การท�าลาย

5.	 ผลการสอบประวัติการถูกด�าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

	 ของผู้ด�าเนินกิจการ	 ซึ่งตรวจสอบโดย	 ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล	 

	 กองทะเบียนประวัติอาชญากร	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ผู้ขออนุญำตสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรกำรขออนญุำตปลกู 
และศึกษำคู่มือแนวทำงกำรพิจำรณำอนุญำตให้ปลูกกัญชำ 
เพิ่มเติมได้ที่

เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต
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กำรขออนญุำตปลูกกัญชำ ผู้ขออนญุำตต้องมีควำมชัดเจนว่ำ 
จะปลูกจ�ำนวนเท่ำไหร่ ได้ผลผลิตเท่ำไหร่ และจะน�ำผลผลิตดังกล่ำว
ไปจ�ำหน่ำยให้กับใคร (ปริมำณกำรปลูก ต้องสอดคล้องกับ 
แผนกำรผลิต แผนกำรจ�ำหน่ำย และแผนกำรใช้ประโยชน์) โดยต้อง
ก�ำหนดผู้รับซื้อที่แน่ชัด (มี contract farming) 

และกำรใช้ประโยชน์
แผนกำรปลูก
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OUTDOOR CULTIVATION

SEMI-OUTDOOR CULTIVATION

INDOOR CULTIVATION
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ปลูกกัญชำ
กำรเตรียมสถำนที่

กำรจัดเตรยีมสถำนทีป่ลกู สำมำรถด�ำเนนิกำรปลกูได้ทัง้ในรปูแบบ

ซึ่งแต่ละรูปแบบมีข้อดี - ข้อด้อย แตกต่ำงกันไป ดังนี้

การปลูกกัญชากลางแจ้ง (Outdoor Cultivation)

ข้อดี ได้แก่ 

   กำรปลูกกัญชำกลำงแจ้ง (Outdoor Cultivation)

   กำรปลูกกัญชำในโรงเรือน (Semi-Outdoor Cultivation)

   กำรปลูกกัญชำในระบบปิด (Indoor Cultivation)

	 ต้นกญัชาสามารถได้รบัแสงธรรมชาติได้เต็มที่

 ต้นทุนการด�าเนินการต�่า

 เหมาะกับกัญชาสายพันธุ์ไทย

ข้อด้อย ได้แก่

	 ไม่สามารถคุมศัตรูพืช	แมลง	หรือโรคพืชได้

	 ไม่สามารถคุมแสง	อุณหภูมิ

	 การปลูกและเก็บเกี่ยวได้แค่	1	ครั้งต่อปี

	 ได้ผลผลิตน้อยถ้าปลูกไม่ตรงตามฤดูกาล
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ข้อด้อย ได้แก่

	 สามารถควบคุมคุณภาพผลผลติได้	แต่ต้องใช้เทคนคิต่างๆ	และ 

	 อาศัยความเชี่ยวชาญ	

	 การปลูกและเก็บเกี่ยวได้แค่	2	ครั้งต่อปี

การปลูกกัญชาในโรงเรือน (Semi-Outdoor Cultivation)

ข้อดี ได้แก่ 

	 ต้นกัญชาสามารถได้รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่

	 ต้นทุนการด�าเนินการต�่ากว่าการปลูกในระบบปิด

	 สามารถคุมสภาพแวดล้อมและศัตรูพืชได้บางส่วน

ข้อด้อย ได้แก่

 ต้นทุนการด�าเนินการสูง

 ผู้ปลูกต้องมีความเชี่ยวชาญ	

	 ด้านเทคนคิการปลกู	เช่น	การควบคมุระบบแสง	 

	 ไฟเทียม	ระบบน�้า	ระบบอากาศ

การปลูกกัญชาในระบบปิด (Indoor Cultivation) 

ข้อดี ได้แก่ 

 มีการควบคุมระยะเวลาในการให้แสง	น�้า	สารอาหาร

	 ได้ผลผลิต	(ช่อดอก	ใบ)	ที่มีคุณภาพ	ปริมาณสูง

	 สามารถคุมสภาพแวดล้อมและศัตรูพืชได้

	 วางแผนการปลูก	และเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี
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จดัให้มกีำรแยกเกบ็กัญชำเป็นสดัส่วนจำกยำหรือวตัถุอืน่ และ
เก็บในที่ซ่ึงม่ันคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเคร่ืองป้องกัน
อย่ำงอื่นที่มีสภำพเท่ำเทียมกัน

ในกรณทีีกั่ญชำ ถูกโจรกรรม สญูหำย หรือถกูท�ำลำย ต้องแจ้ง 
เป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบโดยมิชักช้ำ

จดัให้มกีำรท�ำบัญชีรับจ่ำยยำเสพตดิให้โทษ และเสนอรำยงำน 
ต่อเลขำธิกำร อย. เป็นรำยเดือนและรำยปี บัญชีดังกล่ำวให ้
เก็บรักษำไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีได ้
ทุกเวลำในขณะเปิดท�ำกำร ท้ังน้ี ภำยในห้ำปีนับแต่วันท่ีลง
รำยกำรคร้ังสุดท้ำยในบัญชีและรำยงำนให้เป็นไปตำมแบบท่ี
คณะกรรมกำรก�ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

ปฏิบัติกำรอื่นตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

หน้ำที่ของผู้รับอนุญำต

ภำยหลังได้รับอนุญำตปลูกกัญชำแล้ว 
มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
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ค�ำว่ำ “ปลดล็อกกัญชำ” หมำยควำมว่ำปัจจุบันกัญชำ
หลุดจำกกำรเป็นยำเสพติดให้โทษแล้วใช่หรือไม่

กรณีผู้ขอรับอนุญำตปลูกกัญชำ
ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำงจังหวัด

ต้องยื่นขอรับอนุญำตที่ใด

กำรจัดท�ำป้ำยแสดงว่ำเป็น “สถำนที่
ผลิตยำเสพติดให้โทษในประเภท 5” 
ป้ำยดังกล่ำวต้องมีขนำดเท่ำไร

เกษตรกรสำมำรถปลูกกัญชำ
เพื่อน�ำไปใช้เป็นพืชเศรษฐกิจ
ด้ำนต่ำงๆ เช่น ในอุตสำหกรรมอำหำร 
เครื่องส�ำอำง ได้หรือไม่

วิสำหกิจชุมชน ต้องผ่ำนกำร
จดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชนที่มี
วัตถุประสงค์เป็นผู้ปลูกกัญชำก่อน 
จึงจะมีสิทธิ์ยื่นค�ำขอรับอนุญำต
ปลูกกัญชำได้ ใช่หรือไม่
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ค�ำว่ำ “ปลดล็อกกัญชำ” หมำยควำมว่ำ ปัจจุบันกัญชำ
หลุดจำกกำรเป็นยำเสพติดให้โทษแล้วใช่หรือไม่

เกษตรกรสำมำรถปลูกกัญชำเพื่อน�ำไปใช้เป็นพืชเศรษฐกิจ
ด้ำนต่ำงๆ เช่น ในอุตสำหกรรมอำหำร เครื่องส�ำอำง ได้หรือไม่

ค�ำตอบ ไม่ใช่	ปัจจบุนักญัชายงัคงจดัเป็นยาเสพตดิให้โทษในประเภท	5	โดย 

	 ค�าว่า	 “ปลดล็อกกัญชา”	 หมายถึง	 อนุญาตให้น�ากัญชาไปใช้ 

	 ประโยชน์ในทางการแพทย์และเพื่อการศึกษาวิจัย	 ผู้ป่วยสามารถ 

	 เสพกัญชาเพื่อรักษาโรคตามค�าสั่งของแพทย์ได้

ค�ำตอบ	 ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 (ฉบับที่	 7)	 

	 พ.ศ.	2562	ยงัคงควบคมุให้กญัชาเป็นยาเสพตดิให้โทษในประเภท	5	 

	 ซ่ึงเปิดให้น�าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และเพ่ือการศึกษา 

	 วิจัยได้เท่านั้น

Q&A

ค�ำถำม - ค�ำตอบ
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ภำยหลังพ้นระยะเวลำ 5 ปีแรก นบัแต่วนัท่ี พรบ. ยำเสพติดให้โทษ 
(ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 มีผลบงัคับใช้  วสิำหกิจชุมชน/สหกรณ์กำรเกษตร 
สำมำรถขออนุญำตปลกูกัญชำ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องร่วมกบั
หน่วยงำนอืน่ ๆ ใช่หรือไม่

วิสำหกิจชุมชน ต้องผ่ำนกำรจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชนท่ีมี
วตัถุประสงค์เป็นผู้ปลูกกัญชำก่อน จงึจะมสีทิธิย่ื์นค�ำขอรับอนุญำต 
ปลูกกัญชำได้ ใช่หรือไม่

ค�ำตอบ ไม่ได้	 โดยภายหลังพ้นระยะเวลา	 5	 ปีดังกล่าว	 ในการขออนุญาต 

	 ท่านต้องด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก�ากับดูแลของผู้ขอ 

	 อนุญาต	 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ	 หรือสถาบันอุดมศึกษาตาม 

	 กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและ 

	 จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์

ค�ำตอบ	 ก่อนการยื่นขออนุญาตปลูกกัญชา	 กลุ่มเกษตรกรต้องรวมตัวกัน 

	 ขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน	 ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อปลูกกัญชา 

	 โดยเฉพาะ	 แล้วจึงยื่นขออนุญาตปลูกกัญชา	 เมื่อได้รับอนุญาต 

	 เรียบร้อยแล้วจึงค่อยไปยื่นขอเพิ่มกิจการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ 

	 การปลูกกัญชาต่อไป
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กรณีผู้ขอรับอนญุำตปลูกกัญชำ ตัง้อยู่ในพืน้ทีต่่ำงจงัหวดั ต้องย่ืน
ขอรบัอนุญำตที่ใด

กำรจัดเตรียมพื้นท่ีปลูก ต้องด�ำเนินกำรในพื้นท่ีระบบปิด หรือ 
โรงเรือนเพำะปลูกเท่ำนั้น ซ่ึงจ�ำเป็นต้องใช้ต้นทุนในกำรลงทุนสูง 
เป็นอุปสรรคให้เกษตรกรไม่สำมำรถด�ำเนินกำรขออนุญำตปลูก
กัญชำได้ ภำครัฐจะแก้ ไขปัญหำนี้อย่ำงไร

ค�ำตอบ ขณะนี้การยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาให้ด�าเนินการยื่นเรื่องที่ 

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ทั้งนี้ในอนาคตหาก 

	 กฎกระทรวงฯ	 กัญชามีผลบังคับใช้	 ผู้ขอรับอนุญาตปลูกกัญชา 

	 ท่ีมีพื้นที่ตั้ งอยู ่ ในต ่างจังหวัด	 ให ้ยื่นขออนุญาตท่ีส�านักงาน 

	 สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่

ค�ำตอบ การขออนุญาตปลูกกัญชาสามารถด�าเนินการได้ในพื้นที่รูปแบบ 

	 ต่าง	 ๆ	 ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะการปลูกในระบบปิดหรือโรงเรือนท่ี 

	 ต้องใช้ต้นทนุสงู	 แต่ยงัสามารถขออนญุาตปลูกในพ้ืนทีก่ลางแจ้งได้	 

	 เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกร	 แต่เกษตรกรจ�าเป็นต้อง 

	 ควบคุมการปลูก	 ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกนอกระบบ	 และ 

	 ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
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กำรจัดท�ำป้ำยแสดงว่ำเป็น “สถำนท่ีผลิตยำเสพติดให้ โทษ 
ในประเภท 5” ป้ำยดังกล่ำวต้องมีขนำดเท่ำไร

จริงหรือไม่ ที่ว่ำสถำนท่ีปลูก ต้องจัดให้มีระบบกล้องวงจรปิด
ครอบคลุมพื้นที่ปลูก โดยจ�ำนวนกล้องวงจรปิดต้องมีไม่น้อยกว่ำ 
10 ตัว

กำรสุ่มตรวจวิเครำะห์กัญชำที่ปลูกได้ ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงไร

ค�ำตอบ	 ป้ายต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า	 10	 x	 60	 ซม.	 และขนาดตัวอักษร 

	 ไม่น้อยกว่า	3	ซม.

ค�ำตอบ	 ไม่จริง	 ผู้อนุญาตไม่ได้มีการก�าหนดจ�านวนกล้องวงจรปิดที่ต้อง 

	 ตดิตัง้ว่าต้องมจี�านวนก่ีตวั	เพยีงแต่ก�าหนดว่าต้องตดิตัง้ให้ครอบคลมุ 

	 พ้ืนที่ปลูก	 ซึ่งจะมีจ�านวนเท่าไหร่ก็ขึ้นกับขนาดและพ้ืนท่ีปลูก 

	 แต่ละแห่ง	

ค�ำตอบ ผู้รับอนุญาตปลูกกัญชาต้องจัดให้มีการวิเคราะห์กัญชาที่ปลูกขึ้น 

	 เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน	 โดยต้องมีการตรวจวิเคราะห์ทุกคร้ัง 

 ที่ได ้ผลผลิตจากการปลูก	 และมีหลักฐานแสดงรายละเอียด 

	 ผลการตรวจวิเคราะห์ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้	
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กำรตรวจวเิครำะห์เพือ่หำสำรปนเป้ือน เช่น ยำฆ่ำแมลง โลหะหนัก 
หรือสำรอ่ืน ๆ ในกัญชำทีป่ลูกได้ ต้องส่งตรวจท่ีใด

สถำนท่ีปลูกกัญชำ สำมำรถด�ำเนินกำรในสถำนที่ของเอกชน 
ได้หรือไม่

ค�ำตอบ	 สามารถส่งตรวจวิเคราะห์ได ้ ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

	 หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง	 ISO/IEC17025	 หรือ 

	 ห้องปฏิบัติการอื่นที่มีความสามารถในการทดสอบเทียบเท่ากัน

ค�ำตอบ	 สามารถด�าเนินการได้	 ท้ังน้ี	 ต้องสามารถแสดงหนังสือแสดง 

	 กรรมสิทธิ์	 หรือสิทธิครอบครองของสถานที่ปลูกโดยชอบด้วย 

	 กฎหมาย	 เช่น	 หนังสือให้ความยินยอมจาก	 ผู้ให้เช่า	 หรือผู้ให้ใช ้

	 ที่ดิน	ในกรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการเพาะปลูก







 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 12 มิถุนายน 2565 
หัวข้อ: คู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชา สำหรับเกษตรกร โดย กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงาน
 คณะกรรมการอาหารและยา 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชา สำหรับเกษตรกร โดย กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงาน
 คณะกรรมการอาหารและยา 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  12  เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2565 วันท่ี  12  เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  12  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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