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ผนวก ๑ แนบท้ายคําสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๗ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

คณะอนุกรรมการอํานวยการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) 

 คณะอนุกรรมการอํานวยการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
 ๑. องค์ประกอบ  
 (๑) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ประธานอนุกรรมการ 
  ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง   
 (๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อนุกรรมการ 
  ที่ได้รับมอบหมาย 
 (๓) รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม อนุกรรมการ  
       ยาเสพติดที่ได้รับมอบหมาย  
 (๔)  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 
 (๕)  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
 (๖)  ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุกรรมการ 
 (๗)  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร อนุกรรมการ 
 (๘)  ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร อนุกรรมการ 
 (๙)  ผู้แทนกรมการปกครอง อนุกรรมการ 
 (๑๐) ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์ สํานักงาน ป.ป.ส.           อนุกรรมการและเลขานุการร่วม 
 (๑๑) ผู้อํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน อย.       อนุกรรมการและเลขานุการร่วม 
 (๑๒) ผู้แทนกองกฎหมาย สํานักงาน ป.ป.ส.                 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (๑๓) ผู้แทน สํานักงาน ปปส. ภาค ที่เก่ียวข้อง      อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (๑๔) ผู้แทนสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         สํานักงาน ป.ป.ส. 

 ๒. อํานาจและหน้าที ่
  ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) วางแนวทางการควบคุม กํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ในพ้ืนที่ที่มีการดําเนินการ ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) 
  (๒) ประมวลข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค การควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง)           
ตามมาตรการที่กําหนด และรายงานผล รวมท้ังเสนอข้อคิดเห็นการปรับปรุงเก่ียวกับมาตรการ แนวทาง 
โครงสร้าง กลไกการดําเนินการ เพ่ือให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ       
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) พิจารณา 
 

(๓) ดําเนินการ... 
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  (๓) ดําเนินการ ประสานงาน และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ได้ดําเนินงาน
ตามมติ หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๔) ดําเนินการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ๒... 
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ผนวก ๒ แนบท้ายคําสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๗ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

คณะทาํงานควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ระดับจังหวัด 
  

 ให้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) แต่งต้ังคณะทํางานควบคุมและ
กํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ระดับจังหวัด ๑ คณะ อยู่ภายใต้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
(ศอ.ปส.จ.) โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
 ๑. องค์ประกอบ 

(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบด้านยาเสพติด หัวหน้าคณะทํางาน 
(๒) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด    คณะทํางาน 

 (๓) รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดที่รับผิดชอบ  คณะทํางาน 
        ด้านยาเสพติด 
 (๔) ปลัดจังหวัด      คณะทํางาน 
 (๕) ผู้แทน สํานักงาน ปปส. ภาค ที่เก่ียวข้อง  คณะทํางาน 
 (๖) ผู้แทนเกษตรจงัหวัด     คณะทํางาน 
 (๗) นายอําเภอในพ้ืนที่ที่มีการดําเนินการ    คณะทํางาน 
       เรื่องเฮมพ์ (กัญชง) 
  (๘) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ศอ.ปส.จ.   คณะทํางานและเลขานุการ 
  (๙) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

      ให้รับผิดชอบในเร่ืองเฮมพ์ (กัญชง) ของจังหวัด 

๒. อํานาจและหน้าที ่
ให้คณะทํางานฯ มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 (๑) วางแนวทางการควบคุม กํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ทั้งระบบในพ้ืนที่จังหวัด ทั้งในด้าน    
การขออนุญาตในระดับพ้ืนที่ การปลูก การเก็บ การขนย้าย และการทําลาย ฯลฯ 
 (๒) กําหนดแนวทางการสุ่มตรวจสอบพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ภายในจังหวัดให้เป็นไปตาม     
ที่กําหนด 
 (๓) ประสานงานกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการเร่ืองเฮมพ์ (กัญชง) ในด้านต่าง ๆ           
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัด 
 (๔) เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ผอ.ศอ.ปส.จ.) ในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวกับเฮมพ์ (กัญชง) ในจังหวัด ทั้งในด้าน     
การเสนอความเห็นประกอบการอนุญาต การปฏิบัติตามข้อกําหนดของผู้ที่ได้รับอนุญาต ความคิดเห็น            
ของประชาชนในพ้ืนที่ มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติของจังหวัด รวมทั้งปัญหาผลกระทบหรือปัจจัยเสี่ยง      
ที่อาจเกิดขึ้นอันเน่ืองจากปัญหานี้  
 

(๕) ประสาน... 
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 (๕) ประสานและกํากับการปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับเฮมพ์ (กัญชง) ในจังหวัด         
ให้ครบถ้วนและสามารถใช้ในการติดตามการดําเนินงานในเร่ืองน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวางแนวทาง  
การตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยงใกล้เคียง 
 (๖) วางแนวทางการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดในเรื่องการดําเนินการเรื่องเฮมพ์ (กัญชง) ในจังหวัด 
 (๗) เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม      
ยาเสพติดจังหวัด (ผอ.ศอ.ปส.จ.) ให้มีการจัดต้ังชุดปฏิบัติการตรวจสอบการดําเนินงานในระดับจังหวัดได้      
เพ่ือเป็นเคร่ืองมอืในการปฏิบัติงานของคณะทํางานฯ 
 (๘) รายงานผลการดําเนินงานควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ในจังหวัด เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการอํานวยการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ตามห้วงเวลาที่คณะอนุกรรมการฯ กําหนด 
รวมทั้งข้อเสนอแนะ  
 (๙) ดําเนินการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ๓... 
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ผนวก ๓ แนบท้ายคําสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๗ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

ชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ระดับอําเภอ 

 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.) จัดต้ังชุดปฏิบัติการ
ตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ระดับอําเภอ ๑ ชุด เพ่ือปฏิบัติการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยต่าง ๆ ร่วมกัน      
อยู่ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.) โดยมีองค์ประกอบและอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
 ๑. องค์ประกอบ 
 (๑) ปลัดอําเภอที่รับผิดชอบด้านยาเสพติด        หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 
 (๒) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอที่ได้รับมอบหมาย    ชุดปฏิบัติการ 
 (๓) เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรในพ้ืนที่รับผิดชอบ ชุดปฏิบัติการ 
 (๔) เจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอที่ได้รับมอบหมาย  ชุดปฏิบัติการ 
 (๕) เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีนายอําเภอเห็นสมควร  ชุดปฏิบัติการ 

 ๒. อํานาจและหน้าที ่
ให้ชุดปฏิบัติการฯ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

  (๑) รับผิดชอบในการปฏิบัติการควบคุม สุ่มตรวจสอบการดําเนินการเรื่องเฮมพ์ (กัญชง)       
ในพ้ืนที่อําเภอให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
  (๒) ดําเนินการตรวจสอบให้ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินการเร่ืองเฮมพ์ (กัญชง) ในพ้ืนที่ปฏิบัติ    
ตามเง่ือนไขที่กําหนด และดําเนินการหากพบการฝ่าฝืน ผิดเง่ือนไข 
  (๓) ดําเนินการหรือร่วมกับผู้ได้รับอนุญาตสุ่มตรวจสอบ หรือตรวจสอบกระบวนการ
ดําเนินการเรื่องเฮมพ์ (กัญชง) ให้ตรงกับข้อเท็จจริงและถูกต้อง ทั้งในกระบวนการของการปลูก พ้ืนที่ปลูก      
การสุ่มตัวอย่างหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol-THC) ในระหว่างการปลูก
และในช่วงการเก็บเก่ียว การดําเนินการภายหลังเก็บเก่ียว การขนส่ง รวมทั้งการดําเนินการกับส่วนที่เหลือ  
  (๔) หาข้อมูลทั้งในและรอบพ้ืนที่การปลูกในระยะที่เป็นจุดเสี่ยงจากการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) 
เพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้ในทางที่ผิด และดําเนินการทําลายเมื่อพบสิ่งที่ผิดปกติ 
  (๕) ทําความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่และข้างเคียง ให้เข้าใจกฎหมายและการปลูกเฮมพ์ 
(กัญชง) ในพ้ืนที่ 
  (๖) รายงาน เสนอความเห็น และแจ้งข้อมูลไปยังคณะทํางานควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ 
(กัญชง) ระดับจังหวัด ตามห้วงเวลาที่กําหนด 
  (๗) ดําเนินการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ทั้งน้ี... 
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  ทั้งน้ี ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ) ในพ้ืนที่
ดําเนินการเร่ืองเฮมพ์ (กัญชง) มีอํานาจในการพิจารณาว่าสมควรจะจัดต้ังชุดตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ระดับ
ตําบลหรือไม่ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบกระบวนการดําเนินการเร่ืองเฮมพ์ (กัญชง) เฉพาะในพ้ืนที่ตําบล หาก
พบว่าในอําเภอน้ัน ๆ มีพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) จํานวนมากเกินกว่าชุดปฏิบัติการอําเภอจะดําเนินการได้      
โดยสามารถจัดต้ังชุดตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ระดับตําบลข้ึน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐในตําบล          
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรด้านสาธารณสุข เกษตรในตําบล ฯลฯ ตามความเหมาะสม โดยให้มี
อํานาจและหน้าที่เก่ียวกับการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล โดยสุ่มตรวจในขั้นตอนต่าง ๆ ทําความเข้าใจ            
กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคมให้เข้ามาตรวจสอบ      
ในเร่ืองของเฮมพ์ (กัญชง) ในพ้ืนที่หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ อาจใช้บุคลากร
บางส่วนในตําบล ประกอบชุดในชุดปฏิบัติการอําเภอเพ่ือความคล่องตัว ทั้งน้ี ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ             
ของผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ผอ.ศป.ปส.อ.)  
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ผนวก ๔ แนบท้ายคําสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๗ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

มาตรการการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) เปน็พืชเศรษฐกิจ 

๑. เหตุผลและความจําเป็น 
 ๑.๑ “เฮมพ์” หรือ “กัญชง” เป็นยาเสพติดประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่ งมีความผิดตามกฎหมายหากไม่ได้รับอนุญาต แต่ในอีกสถานะหน่ึงเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ 
ที่หลายสิบประเทศได้ใช้ประโยชน์จากเฮมพ์ (กัญชง) ในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร รวมทั้งเชิงพาณิชย์  
และทํารายได้ให้กับประเทศน้ัน ๆ  มหาศาล ตลาดเฮมพ์ (กัญชง) ในโลกปัจจุบันยังสามารถขยายตัวเป็นที่ต้องการ 
อีกมาก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ได้ให้ความเห็นชอบให้เฮมพ์ (กัญชง)         
เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของประเทศ ซึ่งหากได้มีการพัฒนาอย่างมียุทธศาสตร์ จะเป็นพืชที่สามารถ        
สร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อย 
 ๑.๒ ถึงแม้ว่าเฮมพ์ (กัญชง) จะมีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ แต่ก็ยังถือว่าเป็นยาเสพติดประเภทหน่ึงที่ต้อง     
มีการควบคุมอย่างเต็มที่ ไม่ให้มีเหตุหรือถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดไม่ว่ากรณีใด ๆ ด้วยเหตุน้ีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๖ กันยายน ๒๕๕๙ จึงได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรือ
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือ     
ในประเภท ๕ พ.ศ.... รวม ๒ ฉบับ และได้มอบหมายให้ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(สํานักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักงาน อย.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ไปพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ให้เข้มงวด รัดกุม และสอดคล้องกับนโยบาย
การควบคุมยาเสพติด 
          ๑.๓ ด้วยเหตุน้ี จึงต้องมีการยกร่างมาตรการในการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ขึ้น เพ่ือให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังถือเป็นการปรับมาตรการการปฏิบัติอย่างผ่อนคลายต่อตัวยาเสพติด
ประเภทแรก เพ่ือให้สังคมได้เห็นถึงการปรับนโยบายต่อตัวยาเสพติดอย่างสมเหตุสมผล เป็นสิ่งที่จําเป็น       
ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๑.๔ กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด 
ให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด ๓๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ต้ังแต่วันที่       
๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) เมื่อกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับแล้ว ในระยะเวลา ๓ ปีแรก (ต้ังแต่ ๑ มกราคม 
๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถปลูกได้ ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเท่าน้ัน         
ที่สามารถขออนุญาตปลูกได้ 

๒. กรอบความคิดการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) 
 เฮมพ์ (กัญชง) เป็นทั้งพืชเศรษฐกิจและเป็นพืชเสพติดที่ผิดกฎหมาย ดังน้ันการควบคุมและกํากับดูแล
เฮมพ์ (กัญชง) จึงต้องวางกรอบพ้ืนฐานให้เกิดความสมดุลของ ๓ ปัจจัย ได้แก่ 

๒.๑ ใหถ้ือเป็น... 
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 ๒.๑ ให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับอนุญาตที่จะต้องปฏิบัติการควบคุมเฮมพ์  
(กัญชง) ในระบบของตัวเอง  มิใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐแต่เพียงอย่างเดียว รัฐจะมีหน้าที่ในการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบมาตรการที่กําหนดว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตได้ดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดหรือไม่ 
 ๒.๒ สร้างระบบการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ของรัฐ ให้กระจายลงสู่หน่วยงานในพ้ืนที่ 
โดยการมอบอํานาจ บทบาท และสร้างความพร้อมให้กับกลไกในระดับพ้ืนที่มากกว่าการรวมอํานาจ              
ไว้ที่ส่วนกลาง  
 ๒.๓ ใช้โครงสร้าง กลไกการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ให้มีบทบาท
หน้าที่น้ีโดยไม่ควรสร้างโครงสร้าง กลไกขึ้นมาใหม่ เพราะเฮมพ์ (กัญชง) ก็ยังถือเป็นยาเสพติดประเภทหน่ึงตาม
กฎหมายที่ต้องดูแลอยู่แล้วมิใช่เป็นภารกิจใหม่แต่ประการใด 

๓. แนวทางการปฏิบัติการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ในระดับพื้นที่  
 แนวทางการปฏิบัติการควบคุม กํากับ ดูแลเฮมพ์ (กัญชง) เป็นไปตามวงจรการปลูกจนถึงการเก็บเก่ียว 
โดยในแต่ละขั้นตอน จะกําหนดให้มีการปฏิบัติของกลไกต่าง ๆ ดังน้ี 
 ๓.๑ แนวทางการได้รับอนุญาตเรื่องเฮมพ์ (กัญชง)  
 ๓.๑.๑ กฎกระทรวงท้ัง ๒ ฉบับ ได้ระบุรายละเอียดและข้ันตอนการขออนุญาตอย่างครบถ้วน  
ซึ่งจะต้องใช้ขั้นตอนตามกฎกระทรวงเป็นหลัก ทั้งน้ีกฎกระทรวงได้กําหนดในบทเฉพาะกาลไว้ว่า ใน ๓ ปีนับแต่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาผู้ที่ได้รับอนุญาตผลิตและดําเนินการเร่ืองเฮมพ์ (กัญชง) เป็นหน่วยงานของรัฐเท่าน้ัน 
ซึ่งเท่ากับเป็นการจํากัดผู้ที่ได้รับอนุญาตไปโดยปริยาย 
 ๓.๑.๒ กฎกระทรวงทั้ง ๒ ฉบับน้ี ได้ระบุแบบฟอร์ม และข้อมูลที่ผู้ขออนุญาตจะต้องกรอก      
อย่างละเอียด จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่จะขออนุญาตดังกล่าวต้องดําเนินการให้ครบถ้วน 
 ๓.๑.๓ เมื่อดําเนินการรวบรวมข้อมูลการขออนุญาตได้ครบถ้วนแล้ว ผู้ที่จะขออนุญาตสามารถ
ดําเนินการขออนุญาตได้ใน ๒ ช่องทาง คือ  
 ๓.๑.๓.๑ ในส่วนกลางสามารถเสนอเรื่องโดยตรงที่ สํานักงาน อย. ซึ่งถือเป็นช่องทางปกติ 
 ๓.๑.๓.๒ ในส่วนภูมิภาค เสนอผ่านมายังอําเภอและจังหวัด โดยในกรณีน้ี เมื่อผ่าน
ขั้นตอนทางธุรการของฝ่ายสาธารณสุขแล้ว สมควรให้กลไกที่จัดต้ังตามมาตรการน้ี ทั้งที่เป็นชุดปฏิบัติการ
ตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ระดับอําเภอ และคณะทํางานควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ระดับจังหวัด เป็นผู้ที่เสนอ
ความเห็นประกอบการขอรับอนุญาต ก่อนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือเสนอต่อไปยัง สํานักงาน อย. ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ในส่วนกลาง 

 ๓.๒ แนวทางการควบคุมพืน้ที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) 
 ๓.๒.๑ พ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นสิ่งพ้ืนฐานที่สําคัญในกระบวนการเรื่องเฮมพ์ (กัญชง) จึงต้อง
มีการกําหนดการปฏิบัติให้ชัดเจน โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ที่จะขออนุญาตจะต้องกําหนด และระบุพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ 
(กัญชง) อย่างชัดเจน ให้ครอบคลุมทั้งทางด้านพิกัด ที่ต้ัง ปริมาณเน้ือที่ ขนาด รวมถึงผู้ปลูก ระยะเวลาปลูก ฯลฯ 
ในขั้นตอนการขออนุญาต หากไม่สามารถทําได้อย่างสมบูรณ์ในเรื่องน้ีถือว่าขาดคุณสมบัติ 

๓.๒.๒ ภายหลงั... 
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 ๓.๒.๒ ภายหลังการยื่นคําขออนุญาตของผู้ที่จะขออนุญาตแล้ว ให้ชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ 
(กัญชง) ระดับอําเภอ หรือร่วมกับระดับตําบลตามเหมาะสม เข้าดําเนินการสุ่มตรวจพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) 
ตามท่ีแจ้งว่าตรงกับพ้ืนที่ที่ได้แจ้งมาหรือไม่ เพ่ือทําความเห็นเสนอให้กับหน่วยตามข้ันตอนต่อไป  
 ๓.๒.๓ ให้ สํานักงาน ป.ป.ส.จัดทําโปรแกรมฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) และให้ผู้ที่ 
จะขออนุญาตมีหน้าที่ในการนําข้อมูลพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เข้าระบบฐานข้อมูลน้ี เพ่ือให้มีการดําเนินการ
ต่าง ๆ ตามท่ีกําหนด และให้ฐานข้อมูลน้ีสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยที่เก่ียวข้อง และในทุกระดับ
เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลเฮมพ์ (กัญชง) ของทั้งประเทศต่อไปในอนาคต 
 ๓.๒.๔ ให้ สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการถ่ายภาพทางอากาศ เพ่ือรวบรวมพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) 
รวมท้ังเป็นการหาข่าวสารพ้ืนที่ลักลอบปลูกกัญชา หรือเฮมพ์ (กัญชง) ที่ไม่ได้รับอนุญาตในพ้ืนที่บริเวณ 
ที่เป็นจุดเสี่ยงและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ   
 ๓.๓ แนวทางการควบคุมการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) 
 ๓.๓.๑ ขั้นตอนการปลูกเพ่ือเอาเมล็ดพันธ์ุเฮมพ์ (กัญชง) ได้มีการกําหนดในกฎกระทรวงอย่างชัดเจน 
และได้กําหนดให้ในระยะ ๓ ปี ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. 
เป็นหน่วยเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกเพ่ือเอาเมล็ดพันธ์ุเฮมพ์ (กัญชง)  ดังน้ัน มาตรการการควบคุมให้ยึดตาม
กฎกระทรวงนี้เป็นหลักโดย 
 ๓.๓.๑.๑ การเก็บข้อมูลการปลูก ในส่วนของพ้ืนที่ปลูก จํานวนการปลูก ระยะเวลาที่ปลูก
และเก็บเก่ียวให้ชัดเจน และรวบรวมในระบบฐานข้อมูลรวมทั้งจัดทําป้ายประกาศพ้ืนที่ปลูก 
 ๓.๓.๑.๒ แจ้งระยะเวลาการเก็บเก่ียว วันเก็บเก่ียวให้กับนายอําเภอในพ้ืนที่ได้ทราบ และ
พร้อมนําชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ระดับอําเภอหรือระดับตําบลเข้าตรวจสอบ วิเคราะห์สาร      
เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol-THC) ในระดับพ้ืนที่ปลูก หากปรากฏว่าสาร THC เกินกว่า
ปริมาณที่กําหนดให้ทําลายทันที 
 ๓.๓.๑.๓ เก็บผลผลิตที่เป็นเมล็ดพันธ์ุในสถานท่ีจัดเก็บที่มีความปลอดภัยไม่สูญหาย 
บันทึกในระบบข้อมูลให้ชัดเจน และทุกครั้ งที่มีการจัดสรรให้กับผู้ที่ ไ ด้รับอนุญาต  หรือเกษตรกร  
ให้บันทึกยอดจํานวนที่จัดสรรไปให้ครบถ้วน 
 ๓.๓.๒ ในขั้นตอนของการเอาเมล็ดพันธ์ุจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
(สวพส.) ไปยังผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูก โดย 
 ๓.๓.๒.๑ สวพส. จัดทําบัญชีเมล็ดพันธ์ุเฮมพ์ (กัญชง) และจัดเก็บข้อมูลในระบบที่
กําหนด เมื่อจะจัดสรรให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งกับนายอําเภอในพ้ืนที่ รวมทั้งบันทึกลงในระบบข้อมูล
เก่ียวกับปริมาณที่จัดสรร บุคคลที่ได้รับการจัดสรร ฯลฯ รวมท้ังการเคลื่อนย้าย 
 ๓.๓.๒.๒ เมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้รับเมล็ดพันธ์ุเฮมพ์ (กัญชง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
นําไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูก ให้ผู้แจกได้บันทึกข้อมูลจํานวนการแจกจ่าย และผู้รับ ฯลฯ ให้ชัดเจน 
พร้อมแสดงหลักฐานการรับและใช้เมล็ดพันธ์ุเฮมพ์ (กัญชง) เมื่อชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) 
ระดับอําเภอหรือระดับตําบล มาสุ่มตรวจ 

๓.๓.๒.๓ ในกรณี... 
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  ๓.๓.๒.๓ ในกรณีที่เมล็ดพันธ์ุเฮมพ์ (กัญชง) สูญหาย ไม่ว่าจากกรณีใด ๆ ทําให้ไม่ครบ
จํานวนที่รับมา ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งยืนยันจํานวนเป็นหนังสือ ส่งไปยังนายอําเภอในพ้ืนที่ หรือตามที่กําหนด     
ในระเบียบปฏิบัติ 
 ๓.๔ แนวทางการควบคุม ตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ในช่วงการปลูก 
 ๓.๔.๑ ผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกและเกษตรกรผู้ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) จะต้องดําเนินการปลูกเฮมพ์ 
(กัญชง) ในห้วงระยะเวลาที่แจ้งไว้  ไม่ให้เกินไปกว่าเง่ือนไขที่ได้รับอนุญาตของการปลูก 
 ๓.๔.๒ ชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ในระดับอําเภอหรือระดับตําบล ดําเนินการ 
สุ่มตรวจพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ในช่วงระยะตามความเหมาะสม โดยอาจมีระยะการตรวจหรือสุ่มตรวจดังน้ี 
 ๓.๔.๒.๑ ในช่วงที่เริ่มต้นการปลูกหรือภายใน ๑๕ วัน หลังการปลูก เพ่ือดูว่าเป็นพ้ืนที่     
ที่ได้แจ้งมาหรือไม่ ขนาดพ้ืนที่ตรงหรือไม่ 
 ๓.๔.๒.๒ ในช่วงก่อนการเก็บเก่ียวเฮมพ์ (กัญชง) ๑๕ วัน หรือในวันที่เก็บเก่ียวเฮมพ์     
(กัญชง) ชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ระดับอําเภอหรือระดับตําบลสุ่มตรวจ เก็บตัวอย่างใบ และยอดของ
เฮมพ์ (กัญชง) เพ่ือวิเคราะห์หาสาร THC โดยใช้ชุดตรวจสาร THC ภาคสนาม และอาจจะส่งตรวจใน        
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตจังหวัด ในกรณีที่จะต้องมีการยืนยันผลอย่างถูกต้อง 
 ๓.๔.๒.๓ ในช่วงหลังการเก็บเก่ียว ชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ ระดับอําเภอหรือระดับ
ตําบล ที่ได้รับแจ้งจากผู้ได้รับอนุญาต จะดําเนินการเข้าพ้ืนที่ปลูก เพ่ือตรวจสอบว่าได้มีการเก็บเก่ียวทั้งแปลง
เป็นที่เรียบร้อย ไม่มีหลงเหลืออีกต่อไป 
 ๓.๔.๓ ในกรณีที่พบว่าใบและยอดของเฮมพ์ (กัญชง) ที่ตรวจสอบมีสาร THC สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ให้ชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ แจ้งให้ผู้รับอนุญาต หรือเกษตรกรผู้ปลูกดําเนินการตัดฟัน     
ต้นเฮมพ์ (กัญชง) โดยทันทีทั้งแปลง เพ่ือไม่ให้เจริญเติบโตต่อไปอีก ทั้งน้ียังคงให้นําต้นและเส้นใยไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ๓.๕ แนวทางการควบคุมการเก็บและเคลื่อนย้ายเฮมพ์ (กัญชง) 
 ๓.๕.๑ เมื่อเก็บเก่ียวเฮมพ์ (กัญชง) เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตและเกษตรกรผู้ปลูก 
ดําเนินการตากหรืออบเฮมพ์ (กัญชง) ให้แห้ง ณ ที่ที่จัดเก็บ โดยมีระบบการควบคุมที่ดีไม่ให้สูญหาย 
 ๓.๕.๒ ให้ผู้ได้รับอนุญาตและเกษตรกรผู้ปลูก ทําการแจ้งข้อมูลการเคลื่อนย้ายเฮมพ์ (กัญชง)   
ไปที่นายอําเภอ และให้มีการบันทึกการเคลื่อนย้ายเฮมพ์ (กัญชง) ตามระบบที่กําหนด เพ่ือสามารถตรวจสอบ
และนับจํานวนผลผลิตเฮมพ์ (กัญชง) ได้อย่างครบถ้วน และเมื่อไปถึงหน่วยรับก็ให้ดําเนินการบันทึกยอดจํานวน
เฮมพ์ (กัญชง) ที่รับอย่างครบถ้วน  
 ๓.๖ แนวทางการควบคุม กํากับตนเองของผู้ได้รับอนุญาตและเกษตรกรผู้ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) 
 ๓.๖.๑ ผู้ได้รับอนุญาตและเกษตรกรผู้ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ตามกระบวนการของการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ทั้งในด้านการแจ้งพ้ืนที่ปลูก ช่วงเวลา 
การปลูก การติดป้ายประกาศพ้ืนที่ปลูก การตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติที่ เกิดขึ้น การแจ้งการเก็บเกี่ยว
การตาก การจัดเก็บผลผลิต และการเคลื่อนย้าย ฯลฯ และพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกับหน่วยงาน 
 

และชุดปฏิบัติการ... 



- ๑๓ - 

 
และชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ อย่างเต็มที่ หากเป็นเกษตรกรอยู่ในการกํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็น
การกํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐน้ัน ๆ ที่จะว่ากล่าวตักเตือนหรือยกเลิกการปลูกเฮมพ์ (กัญชง)             
ของเกษตรกรรายน้ัน 
 ๓.๖.๒ ผู้ได้รับอนุญาตและเกษตรกรผู้ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ต้องดําเนินการบันทึกข้อมูลการปลูก 
การตรวจสอบ หรือการดําเนินการใด ๆ ที่กําหนด ลงในระบบฐานข้อมูลที่กําหนดให้บันทึก เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในระดับต่างๆ 
 ๓.๖.๓ ผู้ได้รับอนุญาตและเกษตรกรผู้ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ต้องพร้อมตัดทําลายต้นเฮมพ์ (กัญชง) 
ที่มีปริมาณสาร THC เกินกว่าที่กําหนด ตามท่ีระบุไว้ในกฎกระทรวง 
 ๓.๖.๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติและกําหนดบทลงโทษต่อ
เกษตรกรผู้ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อปฏิบัติในเรื่องเฮมพ์ (กัญชง) ตามเหตุอันควร ซึ่งเป็น 
การควบคุมและกํากับตนเองอีกทางหน่ึง 

๓.๗ แนวทางการตรวจสอบด้านการข่าวและการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 ๓.๗.๑ ให้ชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ระดับอําเภอหรือระดับตําบลมีและจัดต้ังแหล่งข่าว 
ผู้ให้ข่าว เพ่ือหาข่าวสารการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ที่ผิดเง่ือนไข เช่น ลักลอบปลูกในที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ
ลักลอบปลูกกัญชาแซมในพ้ืนที่  หรือลักลอบปลูกกัญชาในพ้ืนที่ใกล้เคียง ฯลฯ  เพ่ือป้องกันมิให้มีการกลายพันธ์ุ
ของเฮมพ์ (กัญชง) หรือทําให้ปริมาณสาร THC มีมากขึ้นเกินระดับที่กําหนด โดยเมื่อปรากฏข่าวสารดังกล่าว 
ให้มีการพิสูจน์ทราบอย่างจริงจัง 
 ๓.๗.๒ ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ให้ความรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง 
รวมท้ังแสวงความร่วมมือเพ่ือให้มีการควบคุม ดูแลของชุมชนด้วยกันเอง  มีการเฝ้าระวังกันเอง และสามารถ
แจ้งข้อมูลมายังชุดปฏิบัติการฯ ตรวจสอบได้  

๔. การสร้างความพร้อมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อควบคุมเฮมพ์ (กัญชง) 
 ภารกิจการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ในระดับพ้ืนที่ ถือเป็นภารกิจใหม่ที่ถูกกําหนดขึ้น ซึ่ง
ควรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 ๔.๑ การให้อํานาจเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย โดยควรแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่       
ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอําเภอหรือระดับตําบล ดังน้ี 
 ๔.๑.๑ สํานักงาน ป.ป.ส. แต่งต้ังข้าราชการในระดับสัญญาบัตรหรือเทียบเท่า ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจ
สัญญาบัตร ปลัดอําเภอ ฯลฯ เป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด            
พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยให้มีอํานาจบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย  
 ๔.๑.๒ สํานักงาน อย. แต่งต้ังข้าราชการในสายงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เห็นสมควร   
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือให้สามารถดําเนินการในส่วน 
ของกระบวนการควบคุมเฮมพ์ (กัญชง) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงได้ 
 
 

๔.๒ การสร้าง... 
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 ๔.๒ การสร้างความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมี ๒ ปัจจัย ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ ในด้านเครื่องมือปฏิบัติงานที่สําคัญ คือ ชุดตรวจหาปริมาณของสาร THC ภาคสนาม ซึ่งจะต้อง
สนับสนุนให้กับชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ในทุกระดับ เพ่ือสามารถสุ่มตรวจหาสาร THC ในพ้ืนที่ปลูกได้ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 ๔.๒.๒ ในด้านการพัฒนาบุคลากร ที่สําคัญ คือ การฝึกอบรมความรู้ในเรื่องเฮมพ์ (กัญชง) ให้กับ
คณะทํางานฯ ชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ทุกชุดในจังหวัดที่เก่ียวข้อง ในประเด็นเก่ียวกับ 
การจําแนกความแตกต่างระหว่างกัญชากับเฮมพ์ (กัญชง) ภารกิจหน้าที่ในมาตรการน้ี แนวทางการปฏิบัติ      
ในขั้นตอนต่าง ๆ เน้ือหาและแนวทางการให้ความรู้กับประชาชน ฯลฯ  
 ๔.๓ การสนับสนุนทรัพยากร 
 สํานักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยสนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนที่  ควรให้การสนับสนุน  ดังน้ี 
 ๔.๓.๑ งบประมาณบางส่วนในการออกสุ่มตรวจ หรือตรวจภาคสนามให้กับชุดปฏิบัติการ
ตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ระดับจังหวัด (ถ้ามี) ระดับอําเภอและระดับตําบล (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว     
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยจัดสรรให้เฉพาะจังหวัดและอําเภอที่ดําเนินการในเรื่องเฮมพ์ (กัญชง) ในปี ๒๕๖๐  
 ๔.๓.๒ สื่อต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้กับประชาชน ซึ่งต้องมีการใช้
งบประมาณบางส่วนในการผลิต  
 ๔.๓.๓ งบประมาณการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง  

๕. การเตรียมระบบและรองรับกฎกระทรวงเฉพาะเฮมพ์ (กัญชง) กับสถานการณ์เฮมพ์ (กัญชง) ประเทศไทย  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๕.๑ ข้อปฏิบัติในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติด      
ให้โทษประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ดังน้ันภายใน ๑ ปีน้ี 
จะต้องเตรียมการสร้างความพร้อม ดังน้ี 
 ๕.๑.๑ การจัดโครงสร้าง กลไก ชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง)  ทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอหรือระดับตําบล ตามความเหมาะสมเฉพาะพื้นที่ที่มีการดําเนินการเรื่องเฮมพ์ (กัญชง)    
โดยจัดทําเป็นคําสั่งศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) 
 ๕.๑.๒ การจัดเตรียมระบบงานในด้านต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติที่สําคัญ ได้แก่   
 ๕.๑.๒.๑ ช่องทางการขออนุญาตในเรื่องต่าง ๆ จากหน่วยต้นทางมายังสํานักงาน อย.       
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งห้วงเวลาการขอรับอนุญาต เพ่ือให้ทันกับช่วงระยะเวลาการปลูก 
 ๕.๑.๒.๒ ระบบข้อมูลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) และการควบคุมในกระบวนการต่าง ๆ โดย
ให้มีการเช่ือมระบบข้อมูลมายังหน่วยที่เก่ียวข้องทุกหน่วย  
 ๕.๑.๒.๓ การแต่งต้ังบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามจํานวนที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างย่ิง     
ในพ้ืนที่ดําเนินการเร่ืองเฮมพ์ (กัญชง) ให้มีอํานาจการเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ และเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕.๑.๒.๔ การจัดเตรียม... 
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 ๕.๑.๒.๔ การจัดเตรียมและพัฒนาชุดตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) เพ่ือวิเคราะห์หาสาร THC 
ภาคสนาม เพ่ือให้ชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับ 
ความต้องการ    
 ๕.๑.๓ การอบรม ช้ีแจงและทําความเข้าใจให้กับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มีความรู้ สามารถ
นําไปปฏิบัติการต่าง ๆ ได้  
 ๕.๒. การใช้โครงสร้าง กลไก ชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) เพ่ือปฏิบัติในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต
จากสํานักงาน อย. เพ่ือดําเนินการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) แล้ว 

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐)  มีพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตจาก สํานักงาน อย. 
แล้ว จํานวน ๘ จังหวัด ๑๗ อําเภอ ได้แก่๑ 

 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ สถานที ่ ขนาดพื้นที ่
๑. จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอแม่วาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ๒๐ ไร่
 มี ๗ อําเภอ  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ๕ ไร่
 รวมพ้ืนที่ ๑๐๖ ไร่ อําเภอแม่ริม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ๕ ไร่
  อําเภอสะเมิง สถานีเกษตรหลวงปางดะ ๒๐ ไร่
  อําเภอแม่แจ่ม โครงการหลวงปางอุ๋ง ๒๐ ไร่
  อําเภอฝาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ๕ ไร่
  อําเภอหางดง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ๓๐ ไร่
  อําเภอกัลยาณิวัฒนา - ๑ ไร่
   

๒. จังหวัดเชียงราย 
มี ๒ อําเภอ 

อําเภอเทิง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ดอยผาหม่น (เกษตรพ้ืนที่สูง) 

๑๐ ไร่

 รวมพ้ืนที่ ๕๐ ไร่ อําเภอเวียงป่าเป้า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยนํ้าริน ๓๐ ไร่
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ๑๐ ไร่
    

๓. จังหวัดน่าน 
มี ๒ อําเภอ 

อําเภอสันติสุข โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงโป่งคํา

๑๕ ไร ่

 รวมพ้ืนที่ ๔๒ ไร่ อําเภอสองแคว โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงถ้ําเวียงแก 

๒๗ ไร่

    

                                     
๑ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ ประจําปี ๒๕๖๐ โดยสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา หนังสือ ท่ี สธ ๑๐๐๓.๒/๒๓๑๘ 
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ สถานที ่ ขนาดพื้นที ่
๔. จังหวัดตาก 

มี ๑ อําเภอ 
พ้ืนที่ ๓๐๐ ไร่ 

อําเภอพบพระ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงพบพระ 

๓๐๐ ไร่

   
๕. จังหวัดเพชรบูรณ์ อําเภอหล่มเก่า พ้ืนที่นําร่องบ้านทับเบิก ๕ ไร่
 มี ๒ อําเภอ 

รวมพ้ืนที่ ๑๐ ไร่ 
อําเภอเขาค้อ พ้ืนที่นําร่องบ้านห้วยนํ้าขาว ๕ ไร่

   
๖. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มี ๑ อําเภอ 
พ้ืนที่ ๑๐ ไร่ 

อําเภอเมือง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
แม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) 

๑๐ ไร่

   

๗. จังหวัดลําพูน
มี ๑ อําเภอ 
พ้ืนที่ ๑๐ ไร่ 

อําเภอลี้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาท
ห้วยต้ม 

๑๐ ไร ่

   

๘. จังหวัดพะเยา 
มี๑อําเภอ 
พ้ืนที่ ๕ ไร่ 

อําเภอปง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ๕ ไร ่

รวม ๘ จังหวัด ๑๗ อําเภอ  ๕๓๓ ไร ่

๖. บทบาทหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กระทรวง กรม หรือหน่วยงาน บทบาทภารกิจ 
๑. กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑. กําหนดแนวทางการควบคุม กํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
และศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
๒ .  อํานวยการ  กํ า กับติดตามการดํา เ นินงานของ  ศอ .ปส .จ . 
และ ศป.ปส.อ. ในการนํามาตรการไปสู่การปฏิบัติ 
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กระทรวง กรม หรือหน่วยงาน บทบาทภารกิจ 

 กรมการปกครอง
๑. เข้าร่วมเป็นคณะทํางานควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) 
ระดับจังหวัด 
๒. จัดต้ังชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ระดับอําเภอ 
๓. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง)  
๔. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือให้มี
การควบคุม ดูแลชุมชนด้วยกันเอง 
 

๒. กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑. กําหนดแนวทางการควบคุม กํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
๒. มอบหมายให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นคณะทํางาน
ควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ระดับจังหวัด และผู้แทน
สาธารณสุขอําเภอ เป็นชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ระดับ
อําเภอ 
 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑. กําหนดแนวทางการควบคุม กํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
๒. ควบคุม กํากับดูแลผู้อนุญาตตามกฎกระทรวงฯ  
๓ .  พิจารณาคําขอของผู้ขออนุญาตในการปลูก  และเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพ่ือเสนอต่อ รมว.สธ. ต่อไป 
๔. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่ ทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับอําเภอ ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด 
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้มีอํานาจบังคับใช้ทางกฎหมาย 
 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑. มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตจังหวัด ดําเนินการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์หาสาร THC  
๒. ผลิตชุดตรวจสอบสาร THC  
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กระทรวง กรม หรือหน่วยงาน บทบาทภารกิจ 

 กองควบคุมวัตถุเสพติด
๑. กําหนดแนวทางการควบคุม กํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
และศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
๒. พิจารณาเอกสารประกอบคําขออนุญาต  
๓. ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอเพ่ือกํากับ
ดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย  
 

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑. กําหนดแนวทางการควบคุม กํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
๒. มอบหมายให้ผู้แทนสํานักงานเกษตรจังหวัด เป็นคณะทํางาน
ควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ระดับจังหวัด และผู้แทน
สํานักงานเกษตรอําเภอ เป็นชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง)
ระดับอําเภอ 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
๑. กําหนด และระบุพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ให้ครอบคลุมทั้งด้านพิกัด 
ที่ต้ัง ปริมาณเน้ือที่ ขนาด จํานวนการปลูก ระยะเวลาท่ีปลูกและเก็บ
เก่ียว ฯลฯ และนําเข้าข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน 
๒. ดําเนินการปลูกเพ่ือเอาเมล็ดพันธ์ุเฮมพ์ (กัญชง) ตามหลักเกณฑ์  
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
๓. ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ระดับอําเภอหรือ
ระดับตําบล ตรวจสอบหาสาร THC ในพ้ืนที่ปลูก หากปรากฏว่ามี  
สาร THC เกินกําหนดให้ดําเนินการตัดฟันทําลายทันที 
๔. จัดเก็บเมล็ดพันธ์ุในสถานท่ีเก็บที่มีความปลอดภัย และมีการบันทึก
ข้อมูลที่ชัดเจน ทุกคร้ังที่มีการจัดสรรให้กับผู้ได้รับอนุญาต ทั้งปริมาณที่
จัดสรร บุคคลที่ได้รับ การเคลื่อนย้าย ฯลฯ  
๕. กํากับดูแลเกษตรกรที่ขออนุญาตผ่านทางสถาบันวิจัยฯ  
 
 
 



- ๑๙ - 

 
กระทรวง กรม หรือหน่วยงาน บทบาทภารกิจ 

๔. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๑. กําหนดแนวทางการควบคุม กํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
๒. มอบหมายให้รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรจังหวัด (รับผิดชอบงาน  
ยาเสพติด) เป็นทํางานควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ระดับ
จังหวัด 
๓. สนับสนุนชุดกําลังเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ 
(กัญชง) ระดับอําเภอ   
 
 

๕. กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน ป.ป.ส.
๑. กําหนดแนวทางการควบคุม กํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
๒. จัดโครงสร้าง กลไกการควบคุม กํากับดูแล ชุดปฏิบัติการตรวจสอบ
เฮมพ์ (กัญชง) ทั้งระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด ระดับอําเภอหรือ
ระดับตําบล  
๓.จัดทําโปรแกรมข้อมูลพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ให้ผู้ขออนุญาต  
นําข้อมูลเข้าระบบ 
๔. ดําเนินการถ่ายภาพทางอากาศ เพ่ือรวบรวมพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) 
และให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
๕. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่ ทั้งในระดับจังหวัดและ
อําเภอเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ให้มีอํานาจบังคับใช้ทางกฎหมาย 
๖ . สนับสนุนงบประมาณในการออกสุ่มตรวจ กับชุดปฏิบัติการ
ตรวจสอบเฮมพ์ (กัญชง) ระดับจังหวัด สื่อประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 

๖. กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 

๑. ศึกษา และจัดทําแผนแม่บท หรือกรอบการพัฒนาเฮมพ์ (กัญชง)
ในประเทศไทย 
๒. สนับสนุนเอกชนในการพัฒนาเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ 
 
 



- ๒๐ - 

 
กระทรวง กรม หรือหน่วยงาน บทบาทภารกิจ 

๗. กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ
๑. จัดทําแผนการขออนุญาตปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจเพ่ือ
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ส. เพ่ือทราบ  
๒. ย่ืนคําขออนุญาตปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ด้วยตนเองโดยไม่ผ่าน สวพส.  
๓. ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลการปลูก
เฮมพ์ (กัญชง) อย่างเคร่งครัด  
 

๘. สํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) 
๑. จัดทําแผนส่งเสริมการปลกูเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ 
 

๙. ศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 

๑. จัดโครงสร้าง กลไกการควบคุม กํากับดูแล ชุดปฏิบัติการตรวจสอบ
เฮมพ์ (กัญชง) ทั้งระดับจังหวัด ระดับอําเภอหรือตําบล  
๒. วางแนวทางการควบคุม กํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ทั้งระบบในพื้นที่
จังหวัด ทั้งด้านการขออนุญาตในระดับพ้ืนที่ การปลูก การเก็บ การขน
ย้าย และการทําลาย ฯลฯ 
๓. กําหนดแนวทางการสุ่มตรวจสอบพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ภายใน
จังหวัดให้เป็นไปตามที่กําหนด 
๔. ประสานงานกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการเรื่องเฮมพ์ (กัญชง) 
ในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัด 
๕. เสนอความเห็นประกอบการขออนุญาต การปฏิบัติตามข้อกําหนด
ของผู้ที่ได้รับอนุญาต 
๖. ประสานและกํากับการปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับเฮมพ์ (กัญชง) 
ในจังหวัด ให้ครบถ้วนและสามารถใช้ในการติดตามการดําเนินงาน 
รวมทั้งวางแนวทางการตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยงใกล้เคียง 
๗. วางแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่จงัหวัด 
๘. รายงานผลการดําเนินงานการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง)
ในจังหวัด ตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด  
 
 
 
 



- ๒๑ - 

 
กระทรวง กรม หรือหน่วยงาน บทบาทภารกิจ 

๑๐. ศนูย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอ 

๑. ควบคมุ สุม่ตรวจสอบการดําเนินการเร่ืองเฮมพ์ (กัญชง) ในพ้ืนที่อําเภอ
๒. ตรวจสอบให้ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินการตามเง่ือนไข 
๓. สุ่มตรวจสอบ หรือตรวจสอบกระบวนการดําเนินการเรื่องเฮมพ์ 
(กัญชง) ให้ตรงกับข้อเท็จจริง และถูกต้อง ทั้งในกระบวนการของ     
การปลูก พ้ืนทีป่ลูก การสุ่มตัวอย่างหาปริมาณสาร THC  เป็นต้น 
๔. หาข้อมูลทัง้ในและรอบพ้ืนที่การปลูกในระยะที่ยังเป็นจุดเสี่ยงจาก
การปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้ในทางที่ผดิ 
๕. ทําความเขา้ใจกับประชาชนในพ้ืนที่และข้างเคียง ให้เข้าใจกฎหมาย
และการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ในพ้ืนที ่
๖. รายงานผลการดําเนินงานการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง)
ในอําเภอ ตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ

๑. เป็นหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ของผู้ได้รับอนุญาต

กรอบความคิดการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์

๒. สร้างระบบการควบคุม กํากับดูแลเฮมพ์ของรัฐ 
ให้กระจายลงสู่หน่วยงานในพ้ืนที่

๓. ใช้โครงสร้าง กลไกการบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่แล้ว

แนวทางการปฏิบัติการควบคุม และกํากับดูแลเฮมพ์ในระดับพ้ืนที่

๑. แนวทางการได้รับอนุญาต
๑) ผู้ได้รับอนุญาตผลิตและดําเนินการ

ต้องเป็นภาครัฐเท่านั้น
๒) ต้องกรอบแบบฟอร์มให้ชัดเจน
๓) การขออนุญาต

- ส่วนกลาง เสนอ อย.
- ส่วนภูมิภาค  เสนอผ่านอําเภอ
และจังหวัด และให้ชุดปฏิบัติการ
ตรวจสอบ ก่อนเสนอ ผวจ. 
เสนอ อย. 

๒. แนวทางการควบคุมพ้ืนท่ีปลูก
๑) ผู้ขออนุญาตต้องกําหนดและระบุ

พื้นที่ปลูกอย่างชัดเจน 
๒) ชุดปฏิบัติการสุ่มตรวจสอบ
๓) สํานักงาน ป.ป.ส. จัดทําโปรแกรม

ฐานข้อมูล และผู้ขออนุญาต
นําเข้าข้อมูล

๔) สํานักงาน ป.ป.ส. ถ่ายภาพ
ทางอากาศ และจัดเก็บไว้ตรวจสอบ

๓. แนวทางการควบคุมการปลูก
๑) สวพส. หน่วยงานเดียว ที่ได้รับ

อนุญาตให้ปลูกเพื่อใช้เมล็ดพันธุ์
- จัดทําฐานข้อมูล พ้ืนที่ปลูก 
จํานวนการปลูก ระยะเวลา
ที่ปลูกและเก็บเก่ียว

- แจ้งระยะเวลาการเก็บเก่ียว 
วันเก็บเกี่ยวให้นายอําเภอทราบ  
และให้ชุดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบ
วิเคราะห์สาร THC
- เก็บเมล็ดพันธุ์ ในพ้ืนที่ปลอดภัย

๒) การนําเมล็ดพันธุ์จาก สวพส. 
ไปปลูก
- สวพส. จัดทําบัญชีเมล็ดพันธุ์ 
เมื่อจัดสรรแล้ว ให้แจ้งนายอําเภอ
ทราบ และบันทึกข้อมูล

- ผู้ได้รับอนุญาตที่นําไปแจกจ่าย
เกษตรกรผู้ปลูกให้บันทึกข้อมูล
การแจกจ่ายและผู้รับ เพ่ือให้
ชุดปฏิบัติการตรวจสอบได้

- กรณีที่เมล็ดพันธุ์สูญหาย 
ให้ทําหนังสือแจ้งให้นายอําเภอ 
ทราบ

๔. แนวทางการควบคุมตรวจสอบ
ในช่วงการปลูก

๑) ผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกและเกษตรกร  
ต้องปลูกเฮมพ์ในระยะเวลาที่แจ้ง

๒) ชุดปฏิบัติการอําเภอ/ตําบล 
สุ่มตรวจสอบ

- ช่วงเร่ิมต้นปลูกหรือหลังปลูก ๑๕ วัน
- ก่อนเก็บเก่ียว ๑๕ วัน หรือ วันที่
เก็บเก่ียว เพ่ือวิเคราะห์สาร THC 
หรือส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

- หลังการเก็บเก่ียว ชุดปฏิบัติการ 
ตรวจสอบว่าเก็บเกี่ยวครบ 
ไม่มีหลงเหลือ

๓) กรณีที่พบว่า ใบและยอดของเฮมพ์ 
มี THC สูงเกินเกณฑ์ ให้ตัดฟันทันที

๕. แนวทางการควบคุมการเก็บ
และเคล่ือนย้ายเฮมพ์

๑) ผู้ได้รับอนุญาตและเกษตรกร   
ต้องตากหรืออบให้แห้งในท่ีจัดเก็บ

๒) แจ้งข้อมูลการเคลื่อนย้าย  
ให้นายอําเภอ และบันทึกยอดส่ง 
และรับเฮมพ์ 

๖. แนวทางการควบคุมกํากับ
ตนเองของผู้ได้รับอนุญาต
และเกษตรกรผู้ปลูกเฮมพ์

๑) ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง   
และพร้อมรับการตรวจสอบ

๒) ต้องบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
๓) พร้อมตัดทําลายหากมี THC 

สูงกว่าที่กําหนด

๗. แนวทางการตรวจสอบด้าน
การข่าวและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

๑) ชุดปฏิบัติการตรวจสอบระดับ
อําเภอ/ตําบล จัดต้ังแหล่งข่าว 
ผู้ให้ข่าวเพื่อหาข่าวสารการปลูกเฮมพ์
ที่ผิดกฎหมาย

๒) ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
ปลูกเฮมพ์  ให้มีความรู้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง เฝ้าระวังดูแลกันเอง 

การสร้างความพร้อมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อควบคุมเฮมพ์

๑. การให้อํานาจเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย
๑) สํานักงาน ป.ป.ส. แต่งต้ังข้าราชการของหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.   
๒) สํานักงาน อย. แต่งต้ังข้าราชการในสายงาน

สาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็น   
เจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ปี ๒๕๒๒

๒. การสร้างความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่
๑) เคร่ืองมือปฏิบัติงาน เช่น ชุดตรวจหาสาร THC 

ภาคสนาม
๒) การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมความรู้

ในเรื่องเฮมพ์ให้คณะทํางาน ชุดปฏิบัติการ
ตรวจสอบเฮมพ์ เป็นต้น

๓. การสนับสนุนทรัพยากร 
โดย สํานักงาน ป.ป.ส.

๑) งบประมาณในการออกสุ่มตรวจ
๒) ส่ือต่างๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
๓) งบประมาณในการฝึกอบรม  

และพัฒนาบุคลากร

โครงสร้าง กลไกการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ในระดับต่างๆ 

ระดับนโยบาย
- คณะกรรมการ ป.ป.ส.
- คณะกรรมการ ศอ.ปส.

ส่วนกลาง 
คณะอนุกรรมการอํานวยการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์

ระดับพ้ืนท่ี โดย ศอ.ปส.จ. กํากับ ดูแล
- คณะทํางานควบคุมและกํากับดูแลระดับจังหวัด
- ชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ระดับอําเภอ
- ชุดปฏิบัติการตรวจสอบเฮมพ์ระดับตําบล (ตามความเหมาะสม)


