
การยื่นค าขออนุญาตเกี่ยวกับ
กัญชง (Hemp)

ภญ. พรสุรีย์ ศรีสว่าง 
กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านทางแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meeting 
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หัวข้อการบรรยาย
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สถานที่ยื่นค าขอและขั้นตอนการยืน่ค าขอ

 การเลือกใช้แบบค าขอ

ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอ
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โปรดศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยควรอ่าน

 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสถานที่ และ

ระบบการควบคุมการปลูกกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564
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ควรทราบว่าวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงที่จะอนุญาตได้ มีอะไรบ้าง

1. เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

2. เพื่อการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัว เท่านั้น 

3. เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชยห์รืออุตสาหกรรม 

4. เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ 

5. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 

6. เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง 



สถานที่ยื่นค าขอและขั้นตอนการยื่นค าขอ
กรณีผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชง 

สถานที่ผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองตั้งอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร

สถานที่ผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองตั้งอยู่ที่
จังหวัดอ่ืน

กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรณีน าเข้าหรือส่งออกกัญชง
สถานที่น าเข้าหรือส่งออกตั้งอยู่ที่

กรุงเทพมหานคร
สถานที่น าเข้าหรือส่งออกตั้งอยู่ที่

จังหวัดอ่ืน

กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. 
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ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต (ปลูก) / ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) 

สถานที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบค าขอ/เอกสารหลักฐาน/สถานที่ 

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณา

อย. ออกใบอนุญาต

ยื่นค าขอที่ อย.

สถานที่ตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด

ยื่นค าขอที่ สสจ.

ตรวจสอบค าขอ/เอกสารหลักฐาน/สถานที่ 

คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณา

อย. ออกใบอนุญาต
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ขั้นตอนการขออนุญาตจ าหน่าย / มีไว้ในครอบครอง

สถานที่ต้ังอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบค าขอ/เอกสารหลักฐาน/สถานที่ 

อย. ออกใบอนุญาต

ยื่นค าขอที่ อย.

สถานที่ตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด

ยื่นค าขอที่ สสจ.

ตรวจสอบค าขอ/เอกสารหลักฐาน/สถานที่ 

อย. ออกใบอนุญาต
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ขั้นตอนการขออนุญาตน าเข้า/ ส่งออก

ตรวจสอบค าขอ/เอกสารหลักฐาน/สถานที่ 

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณา

อย. ออกใบอนุญาต

ยื่นค าขอที่ อย.

สถานที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร/ต่างจังหวัด
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ขั้นตอนการขออนุญาตน าเข้า/ ส่งออกในแต่ละครั้ง

สถานที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร/ต่างจังหวัด

ตรวจสอบค าขอ/เอกสารหลักฐาน

อย. ออกใบอนุญาต

ยื่นค าขอที่ อย.



การเลือกใช้แบบค าขอ
 แบบค าขอรับใบอนุญาตผลิต(ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 1)

 แบบค าขอรับใบอนุญาตผลิต(ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 2)

 แบบค าขอรับใบอนุญาตน าเข้ายาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 3)

 แบบค าขอรับใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 4)

 แบบค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 5)

 แบบค าขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 6)

 แบบค าขอรับใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชงในแต่ละครั้ง (แบบ NAR. 5 (HEMP))
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1. จะท ากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับกัญชงบ้าง ต้องการผลิตอะไร

และเลือกแบบกัญชง 1

ปลูกเอง

ตาล

ท าเป็นผลิตภัณฑ์จากเปลือกล าต้น แกนล าต้น

Thai FDA

คุณตาลเลือกแบบกัญชง 3
และแบบ NAR. 5 (HEMP) (เม่ือน ำเข้ำแต่ละครัง้)

น าเข้าเมล็ดพันธุ์



1. จะท ากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับกัญชงบ้าง ต้องการผลิตอะไร (ต่อ)

และเลือกแบบกัญชง 5
ช่อดอก

จ าหน่ายช่อดอกให้ผู้รับอนุญาตผลิต 
(ที่มิใช่การปลูก) รายอื่น

วัส

Thai FDA เลือกแบบกัญชง 1
ปลูกเอง

คุณวัสเลือกแบบกัญชง 3
และแบบ NAR. 5 (HEMP) (เม่ือน ำเข้ำแต่ละครัง้)

น าเข้าเมล็ดพันธุ์

ผู้รับอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) 
รายอื่นน าช่อดอกไปสกัด



1. จะท ากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับกัญชงบ้าง ต้องการผลิตอะไร (ต่อ)

คุณปอยเลือกแบบกัญชง 1

ปลูกเองโดยใช้เมล็ดพันธุ์รับรอง

สกัดเอง

และเลือกแบบกัญชง 2

ช่อดอก

ปอย
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1. จะท ากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับกัญชงบ้าง ต้องการผลิตอะไร (ต่อ)

สกัดเองได้สารสกัด THC มากกว่า 0.2%

ซื้อเมล็ดกัญชงและใบกัญชงมาจากผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก)
(ไม่ได้ปลูกเอง)

ศรี

Thai FDA

เมล็ดและใบได้รับการยกเว้นจากการเป็น                    
ยาเสพติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563

แต่กรณีใบ ต้องพิจารณาว่าสารสกัดที่ได้                                
ว่ามี THC มากกว่า หรือ น้อยกว่า 0.2% หรือไม่                                                 

ถ้าน้อยกว่า 0.2% จึงจะได้รับการยกเว้นจากการเป็น
ยาเสพติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563

คุณศรีเลือกแบบกัญชง 2 
กรณีสารสกัดจากใบ มี THC มากกว่า 0.2%



1. จะท ากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับกัญชงบ้าง ต้องการผลิตอะไร (ต่อ)

สกัดเอง

ช่อดอก

ซื้อช่อดอก
(ไม่ได้ปลูกเอง)

เก๋

Thai FDA

คุณเก๋เลือกแบบกัญชง 2

เมื่อคุณเก๋ได้รับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) แล้ว
จึงไปรับช่อดอกจากผู้ขาย เพื่อน าไปสกัดต่อไป 

สารสกัดที่มี CBD เป็นส่วนประกอบ
และมี THC มากกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนัก 

เลือกแบบกัญชง 4 และ
แบบ NAR. 5 (HEMP) 

(เมื่อจะส่งออกในแต่ละคร้ัง)



1. จะท ากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับกัญชงบ้าง ต้องการผลิตอะไร (ต่อ)

ช่อดอก

ซื้อช่อดอกกัญชงเพื่อน ามาเป็นตัวอย่างจัดแสดง
ในการศึกษาลักษณะของช่อดอกกัญชง

(ไม่ได้ปลูกเอง)
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คุณพินเลือกแบบกัญชง 6

พิน



ดูจากกรอบระยะเวลา (Timeline) การอนุญาตในกฎกระทรวง ซึ่งจะท าให้สามารถวางแผนการยื่นค าขอ
ล่วงหน้าได้ โดยการนับย้อนเวลาจากวันที่จะด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 

ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค.    ม.ิย. ก.ค.     ส.ค.    ก.ย.    ต.ค.    พ.ย.   ธ.ค.

2564            

กิจกรรมท่ีจะด ำเนินกำร (ปลูก สกัด น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย ครอบครอง)

2.สถานที่และเวลาทีจ่ะท ากิจกรรมเกี่ยวกับกัญชง

เพื่อทราบสถานที่ย่ืนค าขอ และเวลาที่ควรยื่นค าขอ เพื่อให้ทันตามก าหนดกิจกรรมที่วางแผนไว้

ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาการได้รับอนุญาตไว้ในกฎกระทรวงแล้ว
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บริษัท เฮมพ์ฮับ จ ากัด ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะขออนุญาตปลูกกัญชงในปี พ .ศ. 2564 เพื่อการ

ปรับปรุงพันธุ์ (ในอนาคตมีแผน ที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง จึงต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์โดยทดลองปลูกก่อน) และเพื่อน าไป

จ าหน่ายท้ังในและต่างประเทศ 

การทดลองปลูกเพื่อปรับปรุงพันธุ์ ใช้เมล็ดพันธุ์น าเข้าไปปลูกที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อปลูกแล้วจะน าสารสกัดจากกัญชงไป

วิเคราะห์ปริมาณสารแคนนาบินอยด์ที่ห้องปฏิบัติการของบริษัท เฮมพ์ฮับ จ ากัด  ที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการศึกษาวิจัยเพื่อ

ปรับปรุงพันธุ์กัญชงไร่เฮมพ์ฮับปี พ.ศ. 2564 - 2565

การน าไปใช้เชิงพาณิชย์ ใช้เมล็ดพันธุ์น าเข้าไปปลูกที่จังหวัดพิษณุโลก น าส่วนของกัญชงที่ได้จากการปลูกไปจ าหน่ายให้แก่

ผู้ประกอบการรายอ่ืนท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยสถานที่จ าหน่ายอยู่ท่ีจังหวัดพิษณุโลก

โดยจะปลูกกลางแจ้ง แบบออร์แกนิค จ านวน 3 ไร่ ที่จังหวัดพิษณุโลก การขออนุญาตนี้เป็นการขออนุญาตครั้งแรกของปี และยังไม่เคย

ได้รับอนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับกัญชงมาก่อน (บริษัท เฮมพ์ฮับ จ ากัด ได้รับการอนุญาตจากผู้พัฒนาพันธุ์กัญชงที่น ามาใช้ปลูกเพื่อการ

ปรับปรุงพันธ์ุในคร้ังนี้แล้ว)

ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอ
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กรณีที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาตเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง

มีความประสงค์จะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองในอนาคต
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ขอยกตัวอย่าง การกรอกค าขออนุญาตผลิต (ปลูก) /
แผนการผลิต (ปลูก) และ แผนการใช้ประโยชน์
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ขออนุญาตและผู้ด าเนินกจิการ

แบ่งเป็น 3 หัวข้อ 
1.1  กรณีบุคคลธรรมดา 

1.2  กรณีวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล     

1.3 กรณีนิติบุคคล 

1.3.1 นิติบุคคลที่เป็นหนว่ยงานของรัฐ
1.3.2 นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หนว่ยงานของรัฐ
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกัญชง 1556 กด 3 หรือ

กฎหมายกัญชง
กลุ่มก าหนดมาตรฐาน กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. 
(โทรศัพท์ 0 2590 7761 / 0 2590 7314)

การรับค าขอและการอนุญาต (ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง)
กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสูต่ลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ อย. 
(โทรศัพท์ 0 2590 7793 / 0 2590 7794 / 0 2590 7769)

การรับค าขอและการอนุญาตเกี่ยวกับต่างประเทศ น าเข้าหรือส่งออกในแต่ละครัง้)
กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสูต่ลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ อย. 
(โทรศัพท์ 0 2590 7346)
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การผลิต ผลิตภัณฑ์กัญชงที่เป็นยาเสพติดให้โทษ
กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ อย. 
(โทรศัพท์ 0 2590 7770)

การตรวจสอบสถานที่ทั้งก่อนและหลังการอนุญาต การเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ 
การเก็บเกี่ยว การขนส่ง การควบคุมการท าลายกัญชง
กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสูต่ลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ อย. 

(โทรศัพท์ 0 2590 7339 / 0 2590 7756)

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับกัญชง ระบบติดตามและตรวจสอบยอ้นกลับกัญชง
การจัดท ารายงานบัญชีรับจ่ายกัญชงในระบบสารสนเทศ 
กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.
(โทรศัพท์ 0 2590 7773 / 0 2590 7343)
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 กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โทรศัพท์ 0 2590 7479

 กองอาหาร  
กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสูต่ลาด - การขออนุญาตผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ (โทรศัพท์ 0 2590 7187)  
กลุ่มก าหนดมาตรฐาน - สอบถามเกี่ยวกับการจดัประเภทอาหาร (โทรศัพท์ 0 2590 7211)         
ตอบเรื่องกัญชา กัญชงในอาหาร – (โทรศัพท์ 0 2590 7183)

 กองควบคุมเครื่องส าอาง 
กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสูต่ลาด - ขั้นตอนการขออนุญาต (โทรศัพท์ 0 2590 7274)
กลุ่มก าหนดมาตรฐาน - กฎหมายและหลักเกณฑ์ข้อก าหนด (โทรศัพท์ 0 2590 7472)
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ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณภาพประกอบ

• ภาพประกอบคู่มือผู้ประกอบการฯ จากสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส.  และภาพการ์ตูนประกอบจากส านักงาน ก.พ.


