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 แนวทางการพิจารณาอนุญาตการน าเข้าเมลด็พันธุ์กัญชงเพื่อปลูก                                          
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย                             
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)                  

พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม 
 

 ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง           
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ การอนุญาตให้น าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงสามารถ
แบ่งได้เป็นสองระยะ คือ  
      - ระยะที่หนึ่ง ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ คือ นับตั้งแต่ วันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ การน าเข้าเมล็ดพันธุ์ให้กระท าได้เฉพาะเพ่ือน ามาผลิต กัญชงโดยการปลูกตาม
วัตถุประสงค์ เ พ่ือภารกิจของหน่วยงานของรั ฐ  เ พ่ือเชิ งพาณิชย์หรือ อุตสาหกรรมเ พ่ือทางการแพทย์                      
เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง 
           - ระยะที่สอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป การน าเข้าเมล็ดพันธุ์เพ่ือปลูกให้กระท าได้
ตามวัตถุประสงค์เพ่ือเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม เฉพาะกรณีการปลูกเพ่ือการส่งออกตามที่ได้รับอนุญาต และ                  
เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง 
  เพ่ือให้การพิจารณาอนุญาตน าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพ่ือปลูก เป็นไปอย่างเหมาะสม รัดกุม เป็นไปตาม             
หลักวิชาการและกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงสอดคล้องกับกฎหมายที่ออกโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แก่  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของ  
เมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดให้กัญชงเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม และประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ก าหนดมาตรฐาน  คุณภาพ  และวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือให้เกษตรกรที่เพาะปลูกกัญชงได้รับการคุ้มครองและได้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี จึงต้องมีการจัดท า
แนวทางการพิจารณาอนุญาตการน าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพ่ือปลูก ดังต่อไปนี้ 
 
ขอบข่าย 
 แนวทางนี้ใช้ส าหรับการพิจารณาการอนุญาตน าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงประจ าปี ตามค าขอรับใบอนุญาตน าเข้า
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ซึ่งพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตและควบคุมการปลูก น าเข้า หรือส่งออก กัญชาหรือกัญชง (Hemp) และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด 
ให้โทษ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งท่ี ๔๓๑-๗/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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-๒- 

แนวทางการพิจารณา 

ข้อ ๑ กรณีขอใบอนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ครั้งแรกของปีปฏิทิน  
พิจารณาดังนี้  

       ๑.๑ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 
             ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือ                            
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

       ๑.๒ แบบค าขอ  
              แบบกัญชง ๓ ค าขอรับใบอนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) (ฉบับที่ ๒)    
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      ๑.๓ เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอ 
            ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบกัญชง ๓  

      ๑.๔ วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองนิติบุคคล  (ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์         
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) โดยต้องระบุว่า  
             - ประกอบกิจการน าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง หรือ 
             - ประกอบกิจการน าเข้ากัญชง หรือ              
             - ประกอบกิจการค้าพืชผลทางการเกษตร หรือ 
             - ข้อความอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเกี่ยวกับกัญชง 
 
     ๑.๕ รายละเอียดในแบบข้อมูลน าเข้ากัญชง            
           ตามแบบที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ 
ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยข้อมูลที่พิจารณา มีดังนี้ 
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-๓- 

 หมายเหตุ - ตัวอย่างการกรอกแบบขอ้มูลน าเข้ากัญชง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายแนวทางฯ           

 

 

 

 

หัวข้อ ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนการน าเข้า 
    (ครั้งท่ี และ เดือน/ปีท่ีน าเข้า) 

- แผนการน าเข้าอยู่ในปีปฏิทินที่ขออนุญาต 
- ช่วงเวลาที่ขออนุญาตน าเข้าต้องไม่ก่อนการพิจารณา 

๒. ชื่อเมล็ดพันธุ์ ปริมาณ  
    และแหล่งที่มา 

- ช่ือเมล็ดพันธ์ุ ตรงตามที่ระบุในแบบกัญชง ๓ และที่ปรากฏในใบรับรองของผู้ผลิตในต่างประเทศ           
  ซึ่งแสดงรายละเอียดคุณลักษณะ รวมทั้งผลการวิเคราะห์คุณภาพกัญชงที่น าเข้า                       
  (Certificate of Analysis, COA) โดยมีปริมาณ Total Tetrahydrocannabinol (THC)                 
  ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้ าหนักแห้ง  
- ปริมาณเมล็ดพันธ์ุที่น าเข้าต้องสอดคล้องกับขนาดพื้นท่ีปลูก วิธีการปลูก และผลผลิต            
  กรณีที่ประสงค์จะน าเข้าเป็นปริมาณน้ าหนัก ให้ค านวณและระบุเป็นจ านวนเมล็ดพันธ์ุใน 
  แบบข้อมูลน าเข้ากัญชงด้วย (น้ าหนักเมลด็พันธ์ุของสายพันธ์ุต่างประเทศมตีั้งแต่ประมาณ 
  ๑๒ - ๒๑ มิลลิกรัมต่อเมล็ด(๒)   
- แหล่งที่มาของเมล็ดพันธ์ุ ตรงตามที่ระบุในแบบกัญชง ๓ 

๓. ผู้ปลูกที่ประสงค์จะใช้เมล็ดพันธุ ์ - ระบุช่ือผู้ปลูกท่ีเป็นผู้ยื่นค าขอใบรับอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 

๔. สถานที่ปลูก  
   ขนาดพ้ืนที่ปลูก 
   ก าหนดเวลาการปลูก 

- สถานท่ีปลูก ระบุช่ือสถานท่ี (ถ้ามี) ท่ีตั้งของสถานท่ีปลูก อย่างน้อยต้องระบุอ าเภอ/เขต และจังหวัด 
- ขนาดพื้นท่ีปลูก ระบุเฉพาะเนื้อที่ท่ีใช้ในการปลูกกัญชง  
- ก าหนดเวลาการปลูก โดยระบุเดือนและปีท่ีปลูก  

๕. ผลผลิตท่ีต้องการภายหลังการปลูก - ระบุผลผลิตที่ต้องการ เช่น ใบ ล าต้น ช่อดอก หรือเมลด็บรโิภค (grain) เป็นต้น  
๖. วิธีการเก็บรักษา           
    เมล็ดพันธุ์กัญชงท่ีน าเข้า 
    เพ่ือให้มีคุณภาพดี 

- เก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุกัญชงในห้องที่สะอาด ปราศจากแมลงรบกวน ไม่ชื้น ไม่อับ อยู่ในท่ีแห้งและเย็น 
  ตามที่ก าหนดในแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานท่ี การเก็บรักษา การควบคุมการใช้     
  และการขนส่ง ส าหรับผู้ขอรับอนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)(๑)                  

๗. สถานะการขออนุญาตปลูกของ 
   ผู้ปลูกที่ประสงค์จะใช้เมล็ดพันธุ์ 

- ระบุสถานการณ์ขออนุญาตปลูกของผู้ปลูกที่ประสงค์จะใช้เมล็ดพนัธุ์แต่ละราย โดยระบุว่า 
  ได้รับอนุญาตแล้ว หรือ ยื่นค าขอแล้วอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุญาต หรือ ยังไม่ยื่นค าขอ หรือ 
  อยู่ในระหว่างการเตรียมเอกสาร 

๘. จ านวนรวมท่ีน าเข้า - รวมจ านวนแยกตามแตล่ะสายพันธุ์ โดยแตล่ะสายพันธ์ุให้ระบจุ านวนท่ีผู้น าเข้าเป็นผู้ปลูกเอง 
  และระบจุ านวนที่จ าหน่ายเมลด็พันธุ์ให้ผู้ปลูกรายอื่น 

๙. วิธีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ ์ - ระบุวิธีการแจกจ่ายเมล็ดพันธ์ุ เช่น ผู้น าเข้าเป็นผูจ้ัดส่งเมลด็พันธ์ุให้ผู้ปลูกโดยใช้รถยนต์ขนส่ง             
  มีกุญแจล็อคป้องกันระหว่างการขนส่ง เป็นต้น ตามที่ก าหนดในแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียม 
  สถานท่ีการเก็บรักษา การควบคุม และการขนส่ง ส าหรับผู้ขอรับอนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษใน 
  ประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  

๑๐. รายละเอียดอื่นเพ่ิมเติม    - วิธีการปลูกของผู้ปลูกแตล่ะราย เช่น การหว่านเมล็ดพันธ์ุลงบนแปลง หรือการหยอดเมล็ดพันธ์ุ 
  ลงหลุมปลูก เป็นต้น 
- ระบุเพศของเมลด็พันธ์ุที่น าเข้าวา่ เป็นเพศเมยี (Feminized seed) หรือ   
  เมล็ดสุ่มเพศ (Non-feminized seed / Regular seed) 



 
 แนวทางการพิจารณาอนุญาตการน าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อปลูก ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม 
 
 

-๔- 

      ๑.๖ กรณีน าเข้าเมล็ดพันธุ์เพื่อจ าหน่ายให้ผู้ปลูกรายอ่ืน ต้องมีข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้   
             ๑) สัญญาจะซ้ือจะขายเมล็ดพันธุ์ที่จะน าเข้ามาเพ่ือจ าหน่ายให้ผู้ปลูกรายอื่น 
             ๒) กรณีผู้น าเข้าเมล็ดพันธุ์จะมีการรับซื้อผลผลิตจากผู้ปลูกที่ตนได้จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้นั้น และได้
ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของตนเองว่าต้องมีการท าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา ให้ผู้น าเข้าดังกล่าวจัดท า
สัญญาจะซ้ือจะขายผลผลิตกัญชงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐  

     ๑.๗ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าที่ใช้ในการปลูก  โดยพิจารณาได้จากข้อมูลต่าง ๆ ได้ในเบื้องต้นดังนี้  
 

ผลผลิตท่ีต้องการ 
ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใหน้ าเข้าเพ่ือปลูก  

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ต่อ ๑๐๐ ตารางเมตร  ปริมาณเมล็ดพันธุ์ต่อ ๑ ไร่  
น้ าหนัก จ านวนเมล็ด น้ าหนัก จ านวนเมล็ด 

๑) เส้นใย   ไม่เกิน ๐.๖๗ กิโลกรัม ไม่เกิน ๕๕,๘๐๐ เมล็ด ไม่เกิน ๑๑ กิโลกรัม ไม่เกิน ๘๓๓,๓๐๐ เมล็ด 
๒) เมล็ดบริโภค  ไม่เกิน ๐.๓๖ กิโลกรัม ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ เมล็ด ไม่เกิน ๖ กิโลกรัม ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เมล็ด 

       หมายเหตุ  - ค านวณจากน้ าหนักเมล็ดพันธุ์ ๑๒ - ๒๑ มิลลิกรัมต่อเมล็ด
(๒)

                                                                                               

                      - ค านวณจากปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการปลูกเพื่อเส้นใย ๖๗ กก./เฮกตาร์ และการปลูกเพือ่เมล็ดบริโภค  ๒๔ - ๓๖ กก./เฮกตาร์
(๒)

 
 

                     - ตัวเลขจากการค านวณที่ได้เป็นตัวเลขโดยประมาณเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติ 

        หมายเหตุ  - ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย แนะน าจ านวนต้นกัญชงที่ปลูก คือ ๑ - ๑๒ ต้น/ตารางเมตร
(๓)   

                       โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอนุกรรมการฯ แนะน าจ านวนที่ปลูกสูงสุดไม่ควรเกิน ๑๐ ต้น/ตารางเมตร 
                   

                
ข้อ ๒ กรณีขอเพิ่มสายพันธุ์ หรือ เพิ่มจ านวนเมล็ดพันธุ์ หรือ เปลี่ยนผู้ปลูก/เปลี่ยนพื้นที่ปลูกของ         
ผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์/เปลี่ยนสายพันธุ์ระหว่างปีปฏิทิน ของใบอนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 
๕ เฉพาะกัญชง พิจารณารายละเอียดตามหัวข้อที่เก่ียวข้องในข้อ ๑  
 
หมายเหตุ กรณีการไม่สามารถด าเนินการน าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงได้ตามก าหนดระยะเวลา ให้ด าเนินการตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการขอปรับแผน                 
การผลิต  การน าเข้า  การส่งออก การจ าหน่าย  หรือการใช้ประโยชนกัญชง  (Hemp) พ.ศ.  ๒๕๖๔  
  
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิตท่ีต้องการ 
ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใหน้ าเข้าเพ่ือปลูก 

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ต่อ ๑๐๐ ตารางเมตร  ปริมาณเมล็ดพันธุ์ต่อ ๑ ไร่ 
ช่อดอก ไม่เกิน ๑,๐๐๐ เมลด็ ไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ เมล็ด 



 
 แนวทางการพิจารณาอนุญาตการน าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อปลูก ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม 
 
 

-๕- 

ข้อ ๓ การขอต่ออายุใบอนุญาต (กรณีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ยังไม่ครบตามปริมาณที่ได้รับอนุญาตใน              
ปีปฏิทินนั้น  และต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมที่ได้รับอนุญาตไว้ ) ให้พิจารณาดังนี้ 

        ๓.๑ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 
              ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือ               
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ รับอนุญาตและ                     
ผู้ด าเนินกิจการไม่ เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ                 
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย หรือ               
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด       

        ๓.๒ แบบค าขอ  
              แบบกัญชง ๓ ค าขอรับใบอนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) (ฉบับที่ ๒)             
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      ๓.๓ เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอ (หัวข้อการขอต่ออายุใบอนุญาต) 
            ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบกัญชง ๓ 

      ๓.๔ บัญชีรับจ่ายและรายงานการน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง  
            มีข้อมูลการท าบัญชีรับจ่ายกัญชงตามที่ ได้รับอนุญาต  และเสนอรายงานต่อเลขาธิการทราบ                          
เป็นรายเดือนและรายปี  

      ๓.๕ ข้อมูลการกระท าผิดเงื่อนไขการอนุญาต   
             ตามที่ก าหนดได้อนุญาตไว้ 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
๑. แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานท่ี การเก็บรักษา การควบคุม และการขนส่ง ส าหรับผู้ขอรับอนุญาตน าเข้า 
    ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) (ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
   ในการประชุมครั้งท่ี ๔๓๐-๖/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
๒. Government of Alberta. Growing Hemp in Alberta. Canada. June 2020 
๓. Backer R, Schwinghamer T, Rosenbaum P, McCarty V, Eichhorn Bilodeau S, Lyu D, et al. Closing the yield  
    gap for cannabis: a meta-analysis of factors determining cannabis yield. Front Plant Sci. 2019;10: 495. 



 
 แนวทางการพิจารณาอนุญาตการน าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อปลูก ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม 

 
 

     หมายเหตุ :   (๑) ต้องระบุข้อมูลในช่อง (ก) ถึง (ช) ให้ครบถ้วน         
                       (๒) ในการน าเข้าแต่ละครั้ง ผู้รับอนุญาตต้องขอรับใบอนุญาตน าเข้าในแต่ละครั้งทุกครั้งที่น าเข้า 
                       (๓) ในกรณีผู้รับอนุญาตน าเข้าที่จะจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชงไปยังผู้ซื้อรายอื่นเพื่อน าไปปลูก จะต้องขอใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชงด้วย                                                                                                                              
                       (๔) “ปริมาณเมล็ดพันธุ์” กรณีที่ระบุเป็นน้ าหนักไว้ ให้ค านวณเป็นจ านวนเมล็ดพันธุ์ด้วย                   
                      (๕) “ผลผลิตที่ต้องการภายหลังการปลูก” เช่น เส้นใย ช่อดอก สารสกัด เมล็ด ฯลฯ           
                       (๖) “วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์กัญชง” เช่น สภาวะการเก็บรักษา อุณหภูมิน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๕ องศาเซลเซียส ความชื้นไม่เกินร้อยละ ๕                                                                   
 

(เอกสารแนบท้าย) 
ตัวอย่างการกรอกแบบข้อมูลน าเข้ากัญชง 

แบบข้อมูลรายละเอียดของแผนการน าเข้า การจ าหน่ายและการใช้ประโยชน์เมล็ดพันธุ์ เพื่อประกอบการขออนุญาตน าเข้ากัญชง ปี …๒๕๖๔…….. 
      ชื่อผู้ขอรับอนุญาต......................................................................................................บริษัท พืชผลเกษตร จ ากัด.......................................................................................................................... 

จ านวนรวมท่ีน าเข้า       รวมน าเข้าทั้งหมด ๒๕๔,๐๐๐ เมล็ด                              พ้ืนที่ปลูกรวมท้ังหมด ๓ ไร่  โดยจ าแนกตามสายพันธุ์ที่ใช้ปลูก ดังนี้     
                              ๑) Beautypure ๔,๐๐๐ เมล็ด  ผู้ปลูก ๒ ราย รวมพื้นที่ปลูก ๒ ไร่  โดยผู้น าเข้าเป็นผู้ปลูกเอง พื้นที่ ๑ ไร่ ใช้ ๒,๐๐๐  เมล็ด  และจ าหน่ายให้ผู้ปลูกรายอื่น ๑ ราย  พื้นที่ ๑ ไร่ ใช้  ๒,๐๐๐  เมล็ด    
                              ๒) Graina ๕ กก. (ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ เมล็ด โดยค านวณจากน้ าหนักเมล็ด ๒๐ มก.)  โดยผู้น าเข้าเป็นผู้ปลูกเอง พื้นที่ ๑ ไร่  
โดยมีวิธีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ ดังนี้ (โปรดระบุ)   บริษัท พืชผลเกษตร จ ากัด เป็นผู้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้ผู้ปลูก โดยใช้รถยนต์ขนส่ง มีกุญแจล็อคป้องกันระหว่างการขนส่งโดยทางรถยนต์ และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่การเก็บรักษา การควบคุม    
                             และการขนส่ง ส าหรับผู้ขอรับอนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)                                                                                     

  รายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติม    ............................................................................................................................................................................................-........................................................................................................................................................................................................ 
 

                                                                                                                                                                          
       
                                                                                                                                                                                                                                

แผนน าเข้า 

ชื่อเมล็ดพันธุ์ ปริมาณ และแหล่งท่ีมา 
(ค) 

ผู้ปลูกท่ีประสงค์                     
จะใช้เมล็ดพันธุ ์

(ง) 
 

สถานท่ีปลูก 
ขนาดพ้ืนที่ปลูก 

ก าหนดเวลาการปลูก 
(จ) 

ผลผลิตท่ีต้องการ
ภายหลังการปลูก 

(ฉ) 

วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์กญัชง                 
ท่ีน าเข้าเพ่ือให้มีคุณภาพด ี

(ช) 

สถานะการขออนุญาตปลูกของผู้ปลูกฯ ตาม (ง) 

ได้รับอนุญาตแล้ว 
ยื่นค าขอแล้ว 
รอพิจารณา

อนุญาต 

ยังไม่ยื่นค าขอ 
อยู่ในระหว่าง 

เตรียมเอกสาร 
    คร้ังท่ี 
    (ก) 

     เดือน/ป ี
    (ข) 

๑ ก.ค. ๖๔ - Beautypure  
- ๔,๐๐๐ เมล็ด  
- สหรัฐอเมริกา (Feminized seeds) 

๑. บริษัท พืชผลเกษตร จ ากัด - บริษัท พืชผลเกษตร จ ากัด  
  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
- ปลูก ๑ ไร่ เดือน ก.ค. ๖๔ 
(๒,๐๐๐ เมล็ด แบบหยอดเมล็ด) 

ช่อดอก เก็บรกัษาเมล็ดพันธุ์กญัชงในห้องที่
สะอาด ปราศจากแมลงรบกวน       

ไม่ชื้น ไม่อับ  อยู่ในที่แห้งและเย็น 
โดยปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ

ด้านการจัดเตรียมสถานที่          
การเก็บรกัษา การควบคมุ และ      

การขนส่ง ส าหรับผู้ขอรับอนุญาต
น าเข้ายาเสพติดให้โทษ              

ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 
(Hemp) 

   

๒. นางวิภา วงศ์กัญ  - อ.เมือง จ. นครนายก  
- ปลูก ๑ ไร่ 
- ก.ค. ๖๔ 
(๒,๐๐๐ เมล็ด แบบหยอดเมล็ด) 

ช่อดอก 
 
 

   

๒ ส.ค. ๖๔ - Graina  
- ๕ กก. (ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ เมล็ด)  
- เนเธอร์แลนด์ (Regular Seed) 

๑. บริษัท พืชผลเกษตร จ ากัด - บริษัท พืชผลเกษตร จ ากัด  
  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
- ปลูก ๑ ไร่ เดือน ส.ค. ๖๔  
  (๕ กก. แบบหว่านเมล็ด) 

เมล็ดบริโภค 
(grain) 

   

 แบบข้อมูลน ำเข้ำกัญชง 

ลงชื่อ................สมชาย ขยันปลูก................(ผู้ด าเนินกจิการ) 
      (……………นายสมชาย ขยันปลูก…………..) 
 


