
ที สธ ๑๐๐๓.๓/ว ® Co Co C\ 0 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

b  & พฤศจิกายน ๒£๖๓
เร่ือง แจ้งแนวทางการขนส่งยาเสพติดให้โทษในประเภท £  เฉพาะกัญซา
เรียน ผู้รับอนุญาต ผลิต นำเข้า หรือล่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท £  เฉพาะกัญซา
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการขนส่งยาเสพติดให้โทษในประเภท £  เฉพาะกัญซา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำแนวทางการขนส่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท £  เฉพาะกัญขา เพื่อไข้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติด 
ให้โทษในประเภท £  เฉพาะกัญซา นำไปใข้เป็นแนวทางในการดำเนินการขนส่ง เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการ 
ขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ■ ป้องกันไม่ให้กัญซาเสื่อมคุณภาพหรือเกิดการร่ัวไหลออกนอกระบบ 
โดยแนวทางดังกล่าวได้ผ ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในการการประซุม 
คร้ังท่ี £๒๑-๑๐/๒£๖๓ เม่ือวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒£๖๓ น้ัน

ในประเภท £  เฉพาะกัญชาต่อท่าน เพื่อทราบและปฏิบัติตามแนวทางๆ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ต่อไปด้วย 
รายละเอียดตามสื่งที่ส่งมาด้วย

จึงเร ียนมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบ ัต ิตามแนวทางๆ ดังกล ่าวอย่างเคร่งครัด ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

สำน ักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอแจ้งแนวทางการขนส่งยาเสพติดให้โทษ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภัหรา บุญเสรีม)
รองเลขาธิการ ปฎิบติราซการแVIน 

เลขาธิการคณะกรรมการราVทรและยา

กองควบคุมวัตถุเสพติด 
โทร. ๐ ๒£๙๐ ๗๓๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒£๙๐ ๗๗๔๐



ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
ในการประชุมครั้งที่ ๔๒๑-๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

แนวทางการขนส่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา

กองควบคุมวัตถุเสพติด 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



บทนำ
เพื่อให้การจัดส่งกัญซาเป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน อันเป็นการประกันได้ว่าคุณภาพซองผลผลิต 

กัญซาได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมถึงเซื่อมั่นได้ว่ากระบวนการซนส่งมีความปลอดภัย มีระบบ 
ในการฟ้องกันการสูญหาย แนวทางการขนส่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญขาฉบับนี้จึงได้จัดเตรียม 
ข้ึน เพ่ือไซ้เป็นแนวทางให้แก่ผู้รับอนุญาตและผู้เก่ียวซ้องกับกระบวนการซนส่งในการดำเนินการต่อไป

น ิยามศ ัพ ท ์
กัญขา หมายความว่า ทุกส่วนซองพืซกัญซาทั้งสดและแห้ง เซ่น เมล็ด ใบ ดอก ยอด ผล ลำต้น ยาง รวมถึง 
สารสกัด และสารที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตแปรรูป
การจัดส่ง หมายความว่า การเคลื่อนย้ายกัญซา จากสถานท่ีหน่ึงไปถึงอีกสถานท่ีหน่ึง
ภาซนะเพื่อการจัดส่ง หมายความว่า วัสคุท่ีไซ้ในการบรรจุกัญซา ท่ีใซ้ลำหรับการซนส่ง

____________________________________ ข้อกำหนดในการขนส่ง___________________________________
๑. ในการดำเนินการจัดส่ง ผู้รับอนุญาตควรจัดให้มีผู้รับผิดขอบในการซนส่ง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๒
คน ควบคุมการขนส่ง_________________________________________________________________________
๒. ในการดำเนินการจัดส่ง ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งกำหนดการล,วงหน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวซ้องก่อนการขนส่ง 
เพื่อทราบ ดังนี้

กรณีลถานหี่ขนส่งต้นทางอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ด้นทางที่มีการ 
ขนส่ง และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อทราบ

กรณีลถานที่ขนส่งต้นทางอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ 
ผู้บัญขาการตำรวจนครบาลเพื่อทราบ

โดยระบุปริมาณที่ฃนส่ง วันเวลา ยานพาหนะ เส้นทางการขนส่ง และผู้ควบคุมการขนส่ง พร้อมนำลำเนา
หนังสือแจ้งดังกล่าวและลำเนาใบอนุญาตๆ ไปพร้อมการขนส่ง_______________________________________
๓. จัดให้ม ยีานพาหนะ ที่มรีะบบในการฟ้องกันการสูญหาย ฟ้องกันการเข้าถึง เซ่น มกีุญแจล็อก รวมถึงไม่ควร
ไซ้ยานพาหนะที่เปีดโล่ง เพื่อป้องกันการมองเห็นจากบุคคลภายนอก เซ่น รถกระบะเปีดท้าย_______________
๔. จัดให้มีภาซนะเพื่อการจัดส่งกัญซา ที่มีการปิดผนึก หรือล็อกฟ้องกันไมให้มีการเปิดระหว่างการซนส่ง
จนกระทั่งจัดส่งถึงผู้รับ______________________________________________________________________ _
๕. มีการจัดเตรียมบันทึกสำหรับควบคุมการจัดส่ง ซึ่งอย่างน้อยในบันทึกควรมีซ้อมูลดังต่อไปนี้

- วันท่ีส่ง
- เวลาที่เริ่มจัดส่งและเวลาที่คาดว่าจะจัดส่งถึงที่หมาย
- ซื่อและหมายเลขโทรคัพทึซองผู้ที่รับผิดซอบในการจัดส่ง
- ซ่ือ ที่อยู่ของผู้รับ
- รายละเอียดซองกัญซา
- น้ําหนัก หรือปริมาณของกัญซา เซ่น จำนวนภาซนะบรรจุและปริมาณต่อภาซนะบรรจุ
- เลขหมายครั้งที่ทำการผลิต หรือกองสินค้า (Batch/Lot)
-ลงนามผู้ส่งและผู้รับ____________________________________________________________________



ตัวอย่างบันทึกควบคุมการจัดส่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญซา)

ส่วนที่ ๑: ผู้รับอนุญาต
ซื่อผู้รับอนุญาต: (นาย/นาง/นางสาว) ซื่อ............................................... สกุล
ใบอนุญาต: (ผลิต/นำเข้า/ส่งออก/จำหน่าย/มีไว้โนครอบครอง) เลขที่..........
สถาน'ท่ีท่ี'ได้'รับอนุญาต.......................................................................................
วันที่จัดส่ง............................................................  ระบุเวลาที่เริ่มจัดส่ง.........
รายละเอียดของกัญซาที่จัดส่ง
รูปแบบ : o  กัญซา รายละเอียด (เข่น ข่อดอกแห้ง/สด ใบแห้ง/สด)

□  นํ้าหนัก/ปริมาณของกัญซา (โปรดระบุ).....................................................
เลขหมายครั้งที่ทำการผลิต........................................ วันที่ผลิต/เก็บเกี่ยว

□  นํ้าหนัก/ปริมาณของกัญซา (โปรดระบุ).....................................................
เลขหมายครั้งที่ทำการผลิต........................................วันที่ผลิต/เก็บเกี่ยว

ลักษณะซองภาซนะบรรจ.ุ............................................................ จำนวนภาซนะบรรจ.ุ.......
สถานที่จัดส่ง.............................................................................................................................

ลงซื่อผู้รับอนุญาต/ผู้แทน.............................................................
(..........................................................................................)

ราย1ซ่ือผู้ฃนส่ง ๑)..................
๒).............

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใข้ติดต่อ 
พาหนะท่ีใซ้ขนส่ง..................
วันที่จัดส่ง..............................
เส้นทางการขนส่งจาก...........
ระบุจุดแวะพัก (ถ้ามี)............
ลง'ซ่ือผู้ฃนส่ง.........................

(......................................

ส่วนที่ ๒ ะ ผู้ฃนส่ง
............................ เลขที่บัตรประซาซน
........................... เลขที่บัตรประซาซน.

....................เลขทะเบียนพาหนะ........
... ระบุเวลาที่ใข้ใบการจัดส่ง............
......................ไปยัง...............................

ลง'ซ่ือผู้ขนส่ง 
) (.... )



ราย'ซ่ือผ้'รับ.............
ส่วนท่ี ๓ ะ ผู้รับ

...................... เลขที่บัตรประซาขน..............
ซื่อสถานที่รับ......... .................ตั้งอย่เลฃที่......................ถนน.....
หม่ที่....................... ..........ตำบล/แขวง....... ........................ อำเภอ/เขต.......................... .... จังหวัด
วันที่รับ................... ........  ระบเวลาที่ได้รับ..............................

I I ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจลอบและรับกัญชาตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
I I ข้าพเจ้าตรวจสอบกัญซาที่จัดส่งแล้ว พบปัญหา ดังนี้

แแ นํ้าหนัก/ปริมาณ/จำนวน ไม่ตรงตามที่จัดส่ง รายละเอียด..................................................

□  ภาชนะบรรจุหรือกัญซาที่จัดส่ง ชำรุด เสียหาย รายละเอียด

□  อ่ืน  ๆ โปรดระบุ

ลงซื่อผู้รับ..................................................................
(..........................................................................................)



หนังลือแจ้งการขนส่งกัญซา

เรียน ผู้ว ่าราฃการจังหวัด..................... /  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา/
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด/ ผู้บัญซาการตำรวจนครบาล 

เร่ือง แจ้งการขนส่งกัญซา
ข้าพเจ้า...................................................................................... เป็นผู้รับอนุญาต/ผู้ดำเนิน

กิจการ
ในหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตเลขที่
....................................................................................................................ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตซื่อ
..................................................................ตั้งอยู่เลขที่...................................................ตำบล/แขวง
......................................อำเภอ/เขต................................... จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณีย.์.................โทรศัพท์.............................. โทรสาร.............................E m a i l ......................................
ประเภทใบอนุญาต
โ แ  (๑ ) ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
n  (๒) นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
n  (๓) ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
□  (๔) จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
[ แ  (๕) ส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
ผู้ควบคุมการขนส่ง ค ือ ............................................................... เลขที่บัตรประซาขน............................................

มีความประสงค์จะขอขนส่งกัญขา รายละเอียดตามบันทึกควบคุมการจัดส่งยาเสพติดให้ 
โทษในประเภท ๕ (กัญซา) ท ี่แนบท้ายมาด้วยแล้ว ข ้าพเจ ้าร ับรองว ่าจะส ่งมอบกัญขาตามที่ระบุใน 
บันทึกฯ ตรงตามข้อกำหนด

พร้อมหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ
(๑) สำเนาหนังสือสำคัญเพื่อแสดงการอนุญาตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญขา 
(๒) อ่ืนๆ

ลงลายมือซื่อ ผู้รับอนุญาต/ผู้ดำเนินกิจการ
(.


