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แบบตรวจสอบสถานที่ก่อนได้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5                         
เฉพาะกัญชาจากภาพถ่าย กรณีสถานที่ปลูกขนาดเล็ก  

(ขออนุญาตปลูกกัญชาในพื้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐ ตร.ม.) 
 

1. วันทีต่รวจสอบ............................................................................................................................. .............. 

2. ผู้ตรวจประเมิน  

1) ชื่อ-สกุล      ต ำแหน่ง     

2) ชื่อ-สกุล      ต ำแหน่ง     

๓. ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต (นิติบุคคล / บุคคลธรรมดำ)         

     ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการ ชื่อ              

๔. สถานที่ท าการ ชื่อสถำนที่                  

    ชื่ออำคำร      ชั้น  เลขที่ห้อง               

    ตั้งอยู่เลขท่ี     ตรอก /ซอย      

    ถนน    หมู่ที่ ต ำบล   อ ำเภอ/เขต    

    จังหวัด     โทรศัพท์ที่ติดต่อได้      
 

๕. หัวข้อที่ตรวจสอบ 

 

น้ าหนัก รายการที่ต้องตรวจสอบ ดี พอใช้ ปรับปรุง คะแนน หมายเหตุ 

๓ 
(M) 

1.1 ตัวอำคำร โรงเรือน หรือแปลง
ปลูกกลำงแจ้ง มีที่ ตั้ งและที่อยู่ ชัด เจน 
สำมำรถระบุ ช่ืออำคำร หรือเลขที่ห้องได้
ที่ตั้งสถำนที่และเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่
ได้สะดวก  

     

1 
1.2 มีแบบแปลนของ ตัวอำคำร /ช้ัน 

/โรงเรือน หรือแปลงปลูกกลำงแจ้งได้ 
     

๑ 
1.3 ระบุพิกัดสถำนที่ /ค่ำพิกัด GPS 

แล ะมี พิ กั ด ถู ก ต้ อ งต ำม ที่ ป ร ำก ฏ ใน                
ใบค ำขออนุญำต  

     

๑ 
1.4 สำมำรถแสดงแผนที่ ที่ตั้ง รวมทั้ง

ระบุเส้นทำงเพื่อเข้ำถึงพื้นที่ด ำเนินกำรผลิต 
รวมทั้งสถำนท่ีใกล้เคียง 

     

๓ 

๑.๕ มีหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองที่ ชอบด้วยกฎหมำย หรือ
หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือ
ผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่ำหรือขอใช้ที่ดิน
ของบุคคลอื่น) 
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น้ าหนัก รายการที่ต้องตรวจสอบ ดี พอใช้ ปรับปรุง คะแนน หมายเหตุ 

๓ 
(M) 

1.๖  จัดท ำแนวเขตพื้นที่เพำะปลูกที่
เห็นได้อย่ำงชัดเจน โดยปิดกั้นทั้ง ๔ ด้ำน
ของพื้นที่เพำะปลูกและใช้วัสดุในกำรสร้ำง
ที่มีควำมมั่นคงแข็งแรง สำมำรถป้องกัน
กำรเข้ำถึงจำกบุคคลภำยนอก  

     

2 
1.๗  ประตูทำงเข้ำพื้นที่เพำะปลูกท ำ

จำกวัสดุแข็งแรงและทนทำน ป้องกันกำร
เข้ำถึงจำกบุคคลภำยนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง  

     

๑ 
1.๘ จ ำกัดจ ำนวนประตูเข้ำ-ออกให้

น้อยที่สุดเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงทำงหนี
ไฟด้วย 

     

1 

1.๙ มีป้ำยแสดงที่ท ำด้วยวัตถุถำวร 
แสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ขนำดกว้ำง
และยำวไม่น้อยกว่ำ 10 x 60 เซนติเมตร 
และมีข้อควำมว่ำ “สถานทีผ่ลิตซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5” ขนำดตัวอักษรสูง 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ซม. 

     

๓ 
(M) 

๑.๑๐ ก าหนดให้มีเครื่องป้องกันการ
เข้าถึงพื้นที่ปลูกจากบุคคลภายนอก เช่น 
กุญแจล็อกเปิด-ปิด 

     

๓ 
(M) 

๑.๑๑ เตรียมสถำนที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์
และผลผลิตกัญชำที่ได้ภำยหลงัจำกกำรเก็บ
เกี่ยว เช่น ตู้เก็บหรือกล่องที่มีกุญแจล็อก 
โดยแยกเก็บเป็นสัดส่วนและไม่ปะปนกับ
วัตถุอ่ืนๆ 

     

๒ 

๑.๑๒ เตรียมสถำนที่จัดเก็บส่วนที่
เหลือของกัญชำเพื่อรอท ำลำย เช่น ตู้เก็บ
หรือกล่องที่มีกุญแจล็อก โดยแยกเก็บเป็น
สัดส่วนและไม่ปะปนกับวัตถุอ่ืนๆ 

     

1 

๑.๑๓ มีแบบฟอร์มรำยงำนบัญชีรับ – 
จ่ำย ตำมแบบที่ก ำหนด และ รำยงำน
ข้อมูลผ่ำนระบบกำรติดตำมกำรใช้กัญชำ 
(Cannabis Tracking System) 

     

๒ 

๑.๑๔ จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ได้แก่ 
แนวทางการรักษาความปลอดภัย แนวทาง
ควบคุมการปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชา 
แนวทางควบคุมการขนส่ง และแนวทาง
ควบคุมการท าลาย 

     

 คะแนนเต็ม ๕๔ คะแนน ได้คะแนนรวมเท่ากับ  คิดเป็น (.....................%) 
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หลักเกณฑ์การตัดสินใจในการให้คะแนนแบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ก่อนได้รับอนุญาตฯ 
ระดับ นิยาม คะแนนประเมิน 

ด ี
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์แนวทำงกำรปฏิบัติ ด้ำนกำรจัดเตรียมสถำนที่ กำรเก็บรักษำ
และกำรควบคุมกำรใช้ ส ำหรับผู้ขอรับอนุญำตซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 
เฉพำะกัญชำ 

2 

พอใช้ 

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์แนวทำงกำรปฏิบัติ ด้ำนกำรจัดเตรียมสถำนที่ กำรเก็บรักษำ
และกำรควบคุมกำรใช้ ส ำหรับผู้ขอรับอนุญำตซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 
เฉพำะกัญชำ แต่ยังพบข้อบกพร่องซึ่งสำมำรถยอมรับได้ และมีมำตรกำรป้องกันและ
สำมำรถแก้ไข้ได้ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกำรน ำออกไปสู่นอกระบบกำรควบคุม 

1 

ปรับปรุง 
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ แนวทำงกำรปฏิบัติ ด้ำนกำรจัดเตรียมสถำนท่ี กำรเก็บรักษำ
และกำรควบคุมกำรใช้ ส ำหรับผู้ขอรับอนุญำตซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 
เฉพำะกัญชำ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรน ำออกไปสู่นอกระบบกำรควบคุม 

0 

- ไม่มีกำรประเมินในหัวข้อดังกล่ำว  N/A 

หมายเหตุ  ๑. M หมำยถึง ข้อบกพร่องรุนแรง (Major defect)  
      ๒. กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ ต้องได้คะแนนผ่ำนกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปในแต่ละหัวข้อ และ
คะแนนรวมในทุกหัวข้อ รวมถึงไม่มีข้อใดที่เป็นข้อบกพร่องรุนแรง (Major defect) ได้คะแนนประเมินเท่ำกับ ๐ 
(ปรับปรุง) 
 

6. ผลการตรวจ   
คะแนนที่ได้รวม (ทุกหัวข้อ) เท่ำกับ.........................คะแนน (................%) 

   ผ่ำนเกณฑ์ 
   ไม่ผ่ำนเกณฑ์   ในหัวข้อต่อไปนี้ 

 คะแนนในแต่ละหัวข้อ/คะแนนรวม น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ 
 พบข้อบกพร่องรุนแรงในประเด็น ............................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ     ผู้ตรวจประเมิน     
                  (              )  
           ลงชื่อ     ผู้ตรวจประเมิน     
                  (                       ) 
 


