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อยู่ระหว่างรอลงราชกิจจานุเบกษา 
จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

การจัดเตรียมสถานที่ปลูกกัญชง (HEMP) 
สถานที่ขอรับอนุญาตปลกูกัญชงต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่  

และสถานที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานสถานที่ และระบบการควบคุมการปลกูกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ข้อก าหนดหลักตามประกาศฯ ประกอบด้วย 
- ข้อก าหนดด้านสถานที่ 

- รูปแบบของสถานที่ปลูก 
- การจัดเตรียมพื้นที่ปลูก 

 
- ข้อก าหนดด้านการรักษาความปลอดภัย 
- ข้อก าหนดเรื่องการควบคุมการปลูก 



การปลูกในระบบเปิด (outdoor) 
คือ การปลูกแบบแปลงปลูกกลางแจ้ง 

การปลูกในระบบกึ่งเปิด (Greenhouse) 
คือ การปลูกในโรงเรือนโดยใช้แสงจากธรรมชาติ หรือแสงจากหลอดไฟเทียม และ

อาจมีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกอื่นๆ ร่วมด้วย 

ปลูกในระบบปิด (indoor) 
คือ การปลูกในสถานที่ปิดที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูก  

เช่น แสง อุณหภูมิ  ความชื้น การหมุนเวียนของอากาศ ปริมาณก๊าซ O2 และ CO2 

ข้อก าหนดด้านสถานที่ (รูปแบบของสถานที่ปลูก) 

การเลือกรูปแบบการปลูก ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การปลูก เช่น กรณีการปลูกกัญชงน าช่อดอกไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  
ควรใช้รูปแบบการปลูกที่มีการควบคุมคุณภาพและปริมาณสารส าคัญในช่อดอก มีระบบป้องกันแมลงศัตรูพืช โรคพืช และมีวิธีการที่เหมาะสม 

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนทางสายพันธุ์  



ข้อก าหนดด้านสถานที่ (การจัดเตรียมพื้นที่ปลูก) 
(๑) พื้นที่ปลูก ต้องระบุแผนที่แสดงที่ตั้ง สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เส้นทางการเข้าถึง 

พื้นที่ปลูก รวมถึงพิกัดของสถานที่  

5 

ถนนทางหลวงที่ 

แม่น้ า 

พื้นที่ปลูกกัญชง 
 
 

สะพาน 

พื้นที่ปลูก
ข้าวโพด 

พื้นที่ปลูก
ข้าวโพด 

- มีเส้นทางการเข้าถึงพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงอย่างไร สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้จริงหรือไม่ 
- แผนท่ีที่ตั้งของสถานท่ีเพาะปลูก ตรงตามใบค าขอรับหนังสือส าคัญหรือไม ่รวมถึงสถานที่
ใกล้เคียง 
- ตรวจสอบขนาดของพ้ืนที่ ต้องมีความสอดคล้องกับใบค าขอรับอนุญาต 
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การตรวจสอบพิกัดสถานท่ี GPS ของพื้นที่เพาะปลูก  

รายละเอียดการตรวจสอบ 
1. พื้นที่เพาะปลูกกัญชง (Hemp) ตรวจสอบ พิกัดสถานที่ GPS 

มีความสอดคล้องกับใบค าขอรับอนุญาต หรือไม่  
2.   ตรวจสอบโดยใช้ แอพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ Handy GPS 

พิกัดสถานท่ี  Latitude and Longitude:  
 ลองติจูด XX° XX' XX.XX" N        
 ละติจูด . XX° XX' XX.XX" W 





ให้ตั้งค่าระบบ เช่น เลือกระบบเป็น Lat Lon (Deg)  และเม่ือตั้งค่าเสร็จแล้วให้ปิดโปรแกรมแล้วเปิด ใหม่ 1 รอบ 
แล้วพิกัดจะขึ้นตามตัวอย่างภาพด้านขวามือ 



การตรวจสอบพิกัดสถานที่ พิกัด GPS แล้วกรอกค าขอให้ถูกต้อง 



ข้อก าหนดด้านสถานที่ (การจัดเตรียมพื้นที่ปลูก) 
(๒) พื้นที่ปลูก ต้องจัดให้มีแนวเขตพื้นที่ปลูกที่เห็นได้ชัด ก าหนดบริเวณพื้นที่ปลูกที่ชดัเจน พื้นที่ปลูก
ต้องแยกจากการปลูกพืชชนดิอื่นเป็นสัดส่วนชัดเจน  

10 
แสดงแนวเขตพื้นที่ปลูก ด้วยการใช้คันดินกั้นโดยรอบพื้นที่ 

แสดงแนวเขตพื้นที่ปลูก ด้วย
การสร้างรั้วโดยรอบพื้นที่ 



ข้อก าหนดด้านสถานที่ (การจัดเตรียมพื้นที่ปลูก) 
(๓) กรณีปลูกในระบบปิดหรือการปลูกในระบบกึ่งเปิด ให้แสดงแบบแปลนพื้นที่ปลูก และภาพถ่ายบริเวณภายนอก
รวมถึงบริเวณภายในอาคารหรือโรงเรือน ส าหรับกรณีปลูกในระบบเปิดให้แสดงแบบแปลนพื้นที่ปลูก ภาพถ่ายแปลง
ปลูกและบริเวณโดยรอบ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตและการตรวจสอบ 

แปลงปลูกกัญชง 



ข้อก าหนดด้านสถานที่ (การจัดเตรียมพื้นที่ปลูก) 



ข้อก าหนดด้านการรักษาความปลอดภัย 
จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ในบริเวณ พื้นที่ปลูก 

และครอบคลุมบริเวณที่มีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ หรือ      
กัญชงหลังจากด าเนินการเก็บเกี่ยวแล้ว  

แยกเก็บกัญชงเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับวัตถุอื่นๆ เช่น ตู้เก็บ 
หรือกล่องเก็บที่มีกุญแจล็อกเพื่อป้องกันการเข้าถึง 



ข้อก าหนดด้านการรักษาความปลอดภัย 
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม  
๑. กรณีปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์จากใบ เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้านและราก ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ที่พ้ืนท่ีปลูกตั้งอยู่ใน            
เขตชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา 
๒. กรณปีลูกเพื่อใช้ประโยชน์จาก เมล็ด และช่อดอก เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ที่พ้ืนที่ปลูกตั้งอยูใ่นเขตชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา หรือปลูกเพื่อ              
เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ทางการแพทย์ 

ต้องมีระบบป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก เช่น รั้วลวดหนาม จ ากัดประตูทางเข้าออกพื้นที่ 

รั้วลวดหนาม จ ากัดประตูเข้าออกพ้ืนที่ 

รั้วลวดหนามป้องกันการเข้าถึง
จากบุคคลภายนอก 



ข้อก าหนดด้านการรักษาความปลอดภัย 
กรณปีลูกเพื่อใช้ประโยชน์จาก เมล็ด และช่อดอก ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ทางการแพทย์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
ก าหนดบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้าออกพ้ืนที่ปลูก และผู้รับผิดชอบเฉพาะควบคุมขั้นตอนต่างๆ เช่น การปลูก เก็บเกี่ยว ขนส่ง ท าลาย 
โดยได้รับมอบหมายจากผู้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 



ปลูกเพ่ือการใช้ประโยชน์จาก
เส้นใย ตามประเพณี 

วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตและใช้
ในครอบครัว  

 

 

 

 

 

 

ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากใบ 
เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้านและ

ราก ในเชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม ศึกษา วิเคราะห์ 

วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 

 

 

 

 

 

ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จาก เมล็ด 
และช่อดอก ในเชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม ทางการแพทย์ 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือ

ปรับปรุงพันธุ์ 

 

 

 

 

 

จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ในบริเวณ พื้นที่ปลูก 
และครอบคลุมบริเวณท่ีมีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ หรือกัญชง

หลังจากด าเนินการเก็บเกี่ยวแล้ว  

ข้อก าหนดด้านการรักษาความปลอดภัย 

แยกเก็บกัญชงเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับวัตถุอื่นๆ เช่น ตู้เก็บ 
หรือกล่องเก็บที่มีกุญแจล็อกเพ่ือป้องกันการเข้าถึง 

ในกรณีพ้ืนที่ปลูกที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว 
สถานศึกษา ต้องมีระบบป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก 
เช่น รั้วลวดหนาม จ ากัดประตูทางเข้าออกพื้นที่ 

ก าหนดบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้าออกพ้ืนท่ีปลูก และ
ผู้รับผิดชอบเฉพาะควบคุมขั้นตอนต่างๆ เช่น การปลูก เก็บ
เกี่ยว ขนส่ง ท าลาย โดยได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 



ข้อก าหนดเรื่องการควบคุมการปลูก 
(๑) การปลูกเพื่อน าไปใช้ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไป         

ตามมาตรฐานการเกษตร เช่น การวิเคราะห์คุณภาพของดิน และน้ า รวมถึงการตรวจวิเคราะห์เพื่อหา
สารปนเปื้อน  ยาฆ่าแมลง เชื้อรา โลหะหนัก หรือสารอื่นๆ ในกัญชง 

(๒)  จัดให้มีระบบติดตามจากต้นทางสู่ปลายทางและตรวจสอบย้อนกลับเพื่อควบคุมก ากับดูแล
ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต  



บันทึกการตรวจสอบสถานที่ก่อนขอรับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) 

ส่วนที่ ๑ วันที่ตรวจ / รายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ส่วนที่ ๒ ชื่อผู้ขอรับอนุญาต 
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลพื้นที่ขอรับอนุญาตปลูก ได้แก่ ที่ตั้ง ค่าพิกัดสถานที่ 
ขนาดพ้ืนที่ 

ส่วนที่ ๔ รูปแบบสถานที่ปลูก 
ส่วนที่ ๓ วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตปลูก 



บันทึกการตรวจสอบสถานที่ก่อนขอรับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) 

ส่วนที่ ๖ ผลการตรวจ ได้แก่ แผนที่ แบบแปลน ค่าพิกัดสถานที่ 
อุปกรณ์การจัดเก็บและการการแยกเก็บ และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย 

ส่วนที่ ๗ สรุปผลการตรวจ 

ลงลายมือชื่อผู้รับการตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน 



ขอขอบคุณ 

ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน 


