
 

 

(ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง ที่มิใช่การปลกู 
(เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม) 

ตามที่กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง    
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตผลิตกัญชง ให้ยื่นค าขอ     
ต่อผู้อนุญาตตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยข้อมูล เอกสาร หรือ หลักฐานต่างๆ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้อนุญาตและคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  

ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
จึงเห็นควรให้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง ที่มิใช่การปลูก (เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
หรืออุตสาหกรรม) เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตผลิต (ที่ไม่ใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕          
เฉพาะกัญชง น าไปจัดเตรียมสถานที่ผลิตให้มีมาตรฐาน เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ผลิตวัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ 

ขอบข่าย 
๑) หลักเกณฑ์ฉบับนี้ใช้ส าหรับการพิจารณาและตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตผลิต (ที่ไม่ใช่การปลูก)     

ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม เท่านั้น  
และมีขอบข่ายเฉพาะการขออนุญาตผลิตสารสกัดจากช่อดอกกัญชง ไม่ครอบคลุมถึงสารสกัดจากส่วนของใบ กิ่ง ก้าน ราก 
ล าต้น และเมล็ดซึ่งได้รับการยกเว้นไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง              
ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓    

๒) หลักเกณฑ์ฉบับนี้ใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาและตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตผลิตสารสกัด
จากช่อดอกกัญชง ซึ่งมี CBD เป็นส่วนประกอบ และประสงค์จะน าไปใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ 
ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร เครื่องส าอาง และ ยาเสพติดให้โทษ ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึงมาตรฐานวิธีการที่ดีในการ
ผลิตยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารและเครื่องส าอาง ดังนั้น ผู้ขออนุญาตจึงต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการผลิต ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ด้วย กล่าวคือ  
                    (๑) กรณีประสงค์จะน าผลผลิตที่ได้จากการสกัดกัญชงไปเป็นวัตถุดิบ(สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม)
ส าหรับผลิตภัณฑ์ยา ผู้ประกอบการต้องด าเนินการขออนุญาตผลิตกัญชง ตามกฎหมายยาเสพติดให้โทษ และยื่นค าขอ
อนุญาตผลิตยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 

     (๒) กรณีประสงค์จะน าผลผลิตที่ได้จากการสกัดกัญชงไปเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร   
ผู้ประกอบการต้องด าเนินการขออนุญาตผลิตกัญชง ตามกฎหมายยาเสพติดให้โทษ และยื่นค าขออนุญาตผลิต               
ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
          (๓) กรณีประสงค์จะน าผลผลิตที่ได้จากการสกัดกัญชงไปเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องส าอาง ผู้ประกอบการต้องด าเนินการขออนุญาตผลิตกัญชง ตามกฎหมายยาเสพติดให้โทษ โดยน าผลผลิตที่ได้
จากการสกัดกัญชงไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร หรือเครื่องส าอางเท่านั้น 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่ขออนุญาตผลติกัญชง ที่มิใช่การปลกู (เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม) มีดงัต่อไปนี้  
ข้อ ๑  สถานที่ผลิตต้องมีมาตรฐานด้านสถานที่ตั้ง อาคารสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต บุคลากร 

และการสุขาภิบาล ตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

๑  สถานที่ท่ีตั้งและอาคารผลิต 
๑.๑   อาคารสถานที่ตั้งอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ หรือ

ผลิตภัณฑ์ (สารสกัดกัญชง)   
๑.๒   อาคารสถานที่ผลิต มีระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางเข้า เช่น การใช้ระบบควบคุม

อิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าพ้ืนที่ (Electronic Access Control) หรือกุญแจล็อค ร่วมกับการก าหนด
บัญชีรายชื่อบุคคล ผู้มีสิทธิ์เข้า -ออกพ้ืนที่ เพ่ือปูองกันการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต  

๑.๓   อาคารสถานที่มีการวางผังและออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความผิดพลาดน้อยที่สุด การท าความสะอาดและบ ารุงรักษาต้องท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม การสะสมของฝุุนละออง และการปะปนของสิ่งอ่ืนใดที่จะมีผลไม่พึง
ประสงค์ต่อคุณภาพของสารสกัดกัญชง 

๑.๔   จัดวางผังอาคารสถานที่ให้การด าเนินการผลิตต่อเนื่องไปตามล าดับของขั้นตอนการด าเนินการ และ
ระดับความสะอาดที่ก าหนด   

๑.๕   อาคารสถานที่ผลิตมีแสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิด
ผลอันไม่พึงประสงค์ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อสารสกัดระหว่างการผลิตและการจัดเก็บ หรือมีผลต่อ
ความแม่นย าของเครื่องมือ  

๑.๖   มีการปูองกันไม่ให้แมลงและสัตว์อ่ืนเข้ามาในอาคารหรือบริเวณการด าเนินการผลิต 
๑.๗   มีพ้ืนที่การท างานและการจัดเก็บระหว่างกระบวนการอย่างเพียงพอ มีการวางเครื่องมือและวัตถุ   

ต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ เพ่ือปูองกันไม่ให้มีการข้ามขั้นตอนการผลิต รวมถึงการปะปนและการ
ปนเปื้อนข้ามระหว่างผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบต่างชนิดกัน และให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดในการ
ข้ามขั้นตอนหรือความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตหรือการควบคุม 

๑.๘   พ้ืนผิวของผนัง พ้ืน และเพดานภายในบริเวณที่วัตถุดิบและวัสดุการบรรจุปฐมภูมิ ผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ผลิต และผลิตภัณฑ์รอบรรจุมีการสัมผัสกับสภาวะแวดล้อม ต้องเรียบ ปราศจากรอยแตกร้าว หรือ
รอยต่อที่เชื่อมไม่สนิท รวมทั้งไม่ปล่อยอนุภาค สามารถท าความสะอาดได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ  
ในกรณีจ าเป็นสามารถท าการฆ่าเชื้อได้ 

๑.๙   ท่อหรือทางระบายน้ ามีขนาดเหมาะสม มีความลาดเอียงเหมาะสม ระบายน้ าได้ดี มีที่ดักเพ่ือปูองกัน
การไหลย้อนกลับ สะดวกในการท าความสะอาด และฆ่าเชื้อได้ง่าย  

๑.๑๐ มีบริเวณชั่งวัตถุดิบที่แยกต่างหาก โดยมีการออกแบบส าหรับการชั่งเป็นการเฉพาะ และสามารถ
ปูองกันการปะปนและปนเปื้อนข้ามข้ามระหว่างผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบต่างชนิดกัน 

๑.๑๑ ห้องหรือบริเวณที่มีการเกิดฝุุน เช่น ระหว่างสุ่มตัวอย่าง ชั่ง ผสม ด าเนินการผลิต และบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง ควรออกแบบหรือจัดให้มีมาตรการเพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้ามและสามารถ
ท าความสะอาดได้ง่าย 
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๑.๑๒ มีห้องหรือบริเวณจัดเก็บวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ 
ผลิตภัณฑ์พร้อมจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ในสถานะกักกัน ปล่อยผ่านและไม่ผ่าน ผลิตภัณฑ์ส่งคืน หรือ
ผลิตภัณฑ์เรียกคืนมีพ้ืนที่เพียงพอและมีระบบจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ สามารถปูองกันการปะปน
และปนเปื้อน 

๑.๑๓ บริเวณจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (สารสกัดกัญชง) อยู่ในสภาวะที่ดีส าหรับการจัดเก็บโดยเฉพาะ 
กล่าวคือ ต้องสะอาด แห้ง และรักษาอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ พร้อมทั้งมีการ
ตรวจสอบและตรวจติดตาม เพ่ือให้สามารถคงไว้ซึ่งคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (สารสกัดกัญชง) 

๑.๑๔ มีห้องหรือบริเวณรับและส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (สารสกัดกัญชง) สามารถปูองกันสินค้าจากสภาพ
อากาศภายนอก บริเวณรับสินค้ามีการออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ หรือจัดให้มีมาตรการในการท าความ
สะอาดภาชนะบรรจุวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุที่ส่งเข้ามา ก่อนน าไปจัดเก็บ 

๑.๑๕ มีห้องหรือบริเวณในการจัดเก็บวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านข้อก าหนดเฉพาะ 
ผลิตภัณฑ์เรียกคืน หรือผลิตภัณฑ์ส่งคืน แยกต่างหากจากบริเวณอื่นรวมทั้งมีระบบควบคุม 

๑.๑๖ มีห้องหรือบริเวณส าหรับงานซ่อมบ ารุง แยกจากบริเวณการด าเนินการผลิต หากเก็บอะไหล่หรือ
อุปกรณ ์การบ ารุงรักษาในบริเวณการด าเนินการผลิต ให้เก็บในห้องหรือตู้เก็บของที่จัดไว้เฉพาะ 

๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต 
๒.๑ ออกแบบ จัดวาง และบ ารุงรักษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายการใช้ 
๒.๒ ติดตั้งในลักษณะปูองกันความเสี่ยงต่อความผิดพลาดหรือการปนเปื้อน 
๒.๓ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่สัมผัสกับสารสกัดกัญชงต้องท าด้วยวัสดุที่ไม่ท าปฏิกิริยากับสารสกัด ไม่ปล่อยสาร

หรือดูดซับสาร จนเกิดผลต่อคุณภาพสารสกัดกัญชงหรือท าให้เกิดอันตราย 
๒.๔ มีวิธีการท าความสะอาด จัดเก็บเครื่องมือและเครื่องใช้ และฆ่าเชื้อ หรือท าให้ปราศจากเชื้อ ตามความ

เหมาะสม เพ่ือปูองกันการปนเปื้อนหรือตกค้างของวัตถุใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสารสกัด
เกินกว่าข้อก าหนดที่จัดท าไว้ 

๒.๕ มีวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อน 

๒.๖ มีการสอบเทียบเครื่องมือตามวิธีการปฏิบัติที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

๓ บุคลากร 
๓.๑ มีผังองค์กร และมีการก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่มีต าแหน่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตและการ

ควบคุมคุณภาพ และก าหนดภาระหน้าที่ เป็นลายลักษณ์อักษรในใบแสดงลักษณะงาน ( job 
description) 

๓.๒ ต้องจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับสุขอนามัย ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ
บุคลากร หลักปฏิบัติด้านสุขอนามัย และการแต่งกายของบุคลากรที่มีต าแหน่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ผลิต ดังต่อไปนี้ 
(๑) การตรวจสุขภาพบุคลากร 
(๒) มีข้อก าหนดด้านอนามัยส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร  ได้แก่  

(๒.๑) ห้ามมิให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับการด าเนินการผลิตหรือควบคุมคุณภาพ ซึ่งมีโรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือ มีแผลเปิดบนผิวหนังของร่างกาย รวมทั้งโรคติดเชื้อ ปฏิบัติงานในส่วนที่มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนการผลิต 
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(๒.๒) การรักษาความสะอาดของร่างกาย 
(๒.๓) การล้างมือให้สะอาด 
(๒.๔) การสวมถุงมือ 
(๒.๕) การแต่งกายของบุคลากร 
(๒.๖) ข้อห้ามต่างๆ ที่ไม่สามารถกระท าได้ในบริเวณการผลิตและควบคุมคุณภาพ 
(๒.๗) การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคล 
(๒.๘) วิธีการหรือข้อปฏิบัติส าหรับผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีความจ าเป็นต้องเข้าไปในบริเวณ

ที่ผลิตเพ่ือปูองกันการปนเปื้อน 

๔ การสุขาภิบาล 
๔.๑ น้ าที่ใช้ต้องเปน็น้ าสะอาด มีการปรับคุณภาพน้ าที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ 
๔.๒ ห้องเปลี่ยน/สวมทับชุดปฏิบัติงาน อ่างล้างมือ และสุขา มีจ านวนเพียงพอส าหรับผู้ใช้ ห้องสุขาไม่อยู่ใน

บริเวณด าเนินการผลิตและบริเวณจัดเก็บ 
๔.๓ มีมาตรการควบคุมและก าจัดสัตว์และแมลงอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการก าจั ดต้องไม่ก่อให้เกิดการ

ปนเปื้อนสู่กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 
๔.๔ มีการก าจัดขยะที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน และมีมาตรการก าจัดของเสีย รวมถึงวัตถุดิบ         

กัญชงที่เหลือจากกระบวนการผลิต 
๔.๕ มีมาตรการจัดการสารเคมีที่ใช้ในสถานที่ผลิต  เช่น สารเคมีก าจัดสัตว์และแมลง สารท าความสะอาด

และฆ่าเชื้อ สารเคมีที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง 
๔.๖ มีมาตรการจัดการกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดสัตว์และแมลง การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 

รวมทั้งการซ่อมบ ารุง ในลักษณะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 

ข้อ ๒ ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดเตรียมสถานที่ผลิตกัญชงตามข้อก าหนดข้อ ๑ ก่อนการยื่นค าขออนุญาต และพร้อมส าหรับ
การตรวจประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่  

ข้อ ๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอและตรวจสอบค าขออนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชง พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณาแล้ว ว่าครบถ้วน ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
นัดหมายผู้ยื่นค าขอเพ่ือตรวจประเมินสถานที่ขออนุญาตผลิต  

ข้อ ๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตแล้ว ให้จัดท ารายงานผลการตรวจประเมิน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาค าขออนุญาตของคณะกรรมการจังหวัด และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา แล้ วเสนอ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตให้ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) 
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม) ผลการประเมินสถานที่
ผลิตต้องผ่านทุกข้อก าหนดตามข้อ ๑  

         กรณีพบว่าสถานที่ขออนุญาตผลิตมีข้อบกพร่องซึ่งผู้ขออนุญาตสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในระยะเวลา ๓๐ วัน 
หลังจากรับทราบผลกรประเมิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องนั้นไว้และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข
ข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามข้อก าหนดตามข้อ ๑      
ให้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการตรวจประเมิน เสนอคณะกรรมการจังหวัด และส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา แล้วเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อ ๕  การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (เพ่ือประโยชน์           
ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม) ให้น าหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง (ที่มิใช่การปลูก) ฉบับนี้
มาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม 
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