
 

 

 

 

 

แนวทางการขนส่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

 

 

 

 

 

กองควบคุมวัตถุเสพติด 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

 

 

 

 

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 

 ในการประชุมครั้งท่ี ๔๒๑-๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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 เพ่ือให้การจัดส่งกัญชาเป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน อันเป็นการประกันได้ว่าคุณภาพของผลผลิต
กัญชาได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมถึงเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการขนส่งมีความปลอดภัย มีระบบ
ในการป้องกันการสูญหาย แนวทางการขนส่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาฉบับนี้จึงได้จัดเตรียม
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้รับอนุญาตและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่งในการด าเนินการต่อไป 
 
 

กัญชา หมายความว่า ทุกส่วนของพืชกัญชาทั้งสดและแห้ง เช่น เมล็ด ใบ ดอก ยอด ผล ล าต้น ยาง รวมถึงสาร
สกัด และสารที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตแปรรูป  

การจัดส่ง หมายความว่า การเคลื่อนย้ายกัญชา จากสถานที่หนึ่งไปถึงอีกสถานที่หนึ่ง 

ภาชนะเพื่อการจัดส่ง หมายความว่า วัสดุที่ใช้ในการบรรจุกัญชา ที่ใช้ส าหรับการขนส่ง  
 

ข้อก าหนดในการขนส่ง 
๑. ในการด าเนินการจัดส่ง ผู้รับอนุญาตควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการขนส่ง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๒ 
คน ควบคุมการขนส่ง  
๒. ในการด าเนินการจัดส่ง ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งก าหนดการล่วงหน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการขนส่ง 
เพื่อทราบ ดังนี้ 

กรณีสถานที่ขนส่งต้นทางอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่ต้นทางที่มีการ
ขนส่ง และผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเพ่ือทราบ 

กรณีสถานที่ขนส่งต้นทางอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ
ผู้บัญชาการต ารวจนครบาลเพ่ือทราบ 

โดยระบุปริมาณที่ขนส่ง วันเวลา ยานพาหนะ เส้นทางการขนส่ง และผู้ควบคุมการขนส่ง พร้อมน าส าเนา
หนังสือแจ้งดังกล่าวและส าเนาใบอนุญาตฯ ไปพร้อมการขนส่ง 
๓. จัดให้มียานพาหนะ ที่มีระบบในการป้องกันการสูญหาย ป้องกันการเข้าถึง เช่น มีกุญแจล็อก รวมถึงไม่ควร
ใช้ยานพาหนะที่เปิดโล่ง เพ่ือป้องกันการมองเห็นจากบุคคลภายนอก เช่น รถกระบะเปิดท้าย  
๔. จัดให้มภีาชนะเพ่ือการจัดส่งกัญชา ทีม่ีการปิดผนึก หรือล็อกป้องกันไม่ให้มีการเปิดระหว่างการขนส่ง 
จนกระท่ังจัดส่งถึงผู้รับ 
๕. มีการจัดเตรียมบันทึกส าหรับควบคุมการจัดส่ง ซึ่งอย่างน้อยในบันทึกควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- วันที่ส่ง 
- เวลาที่เริ่มจัดส่งและเวลาที่คาดว่าจะจัดส่งถึงที่หมาย 
- ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการจัดส่ง 
- ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ  
- รายละเอียดของกัญชา  
- น้ าหนัก หรือปริมาณของกัญชา เช่น จ านวนภาชนะบรรจุและปริมาณต่อภาชนะบรรจุ 
- เลขหมายครั้งที่ท าการผลิต หรือกองสินค้า (Batch/Lot) 
- ลงนามผู้ส่งและผู้รับ 

 

 

 

 

 

บทน า 

บทน า 

บทน า 

 

นิยามศัพท์ 

บทน า 

บทน า 

 



 

ตัวอย่างบันทึกควบคุมการจัดส่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) 

ส่วนที่ ๑: ผู้รับอนุญาต 

ชื่อผู้รับอนุญาต: (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...............................................สกุล .....................................................
ใบอนุญาต: (ผลิต/น าเข้า/ส่งออก/จ าหน่าย/มีไว้ในครอบครอง) เลขที่................................................................ 

สถานที่ที่ได้รับอนุญาต....................................................................................................... ................................. 

วันที่จัดส่ง..........................................................   ระบเุวลาที่เริ่มจัดส่ง...............................................................
รายละเอียดของกัญชาที่จัดส่ง 

รูปแบบ :        กัญชา รายละเอียด (เช่น ช่อดอกแห้ง/สด ใบแห้ง/สด) 

........................................................................................................ ................................................................... 

 น้ าหนัก/ปริมาณของกัญชา (โปรดระบุ)................................................................................... 

                    เลขหมายครั้งที่ท าการผลิต........................................วันที่ผลิต/เก็บเก่ียว................................. 

 น้ าหนัก/ปริมาณของกัญชา (โปรดระบุ)................................................................................... 

                    เลขหมายครั้งที่ท าการผลิต........................................วันที่ผลิต/เก็บเก่ียว.................................. 

ลักษณะของภาชนะบรรจุ...........................................................จ านวนภาชนะบรรจุ.......................................... 

สถานที่จัดส่ง................................................................................ ....................................................................... 

                                       ลงชื่อผู้รับอนุญาต/ผู้แทน............................................................                       
(..........................................................) 

 

 

ส่วนที่ ๒ : ผู้ขนส่ง 

รายชื่อผู้ขนส่ง ๑).......................................................................เลขที่บัตรประชาชน..........................................  

                  ๒)...................................................................... เลขที่บัตรประชาชน.......................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ........................................................................................................................
พาหนะที่ใช้ขนส่ง...............................................................เลขทะเบียนพาหนะ............................... ................... 

วันที่จัดส่ง..........................................................   ระบุเวลาที่ ใช้ในการจัดส่ง...................................................... 

เส้นทางการขนส่งจาก..........................................................ไปยัง............................................ ........................... 

ระบุจุดแวะพัก (ถ้ามี).................................................................................. ......................................................... 

ลงชื่อผู้ขนส่ง...........................................................         ลงชื่อผู้ขนส่ง............................. ...........................                                                           
(..........................................................)                   (..........................................................) 

 

 



ส่วนที่ ๓ : ผู้รับ 

รายชื่อผู้รับ.................................................................... ...เลขท่ีบัตรประชาชน.......................................... 

ชื่อสถานที่รับ...............................................................ตั้งอยู่เลขท่ี.....................ถนน........................................... 

หมู่ที.่................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................  

วันที่รับ................................................................   ระบุเวลาที่ได้รับ................................ ...............................      

           ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบและรับกัญชาตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

           ข้าพเจ้าตรวจสอบกัญชาที่จัดส่งแล้ว พบปัญหา ดังนี้ 

                น้ าหนัก/ปริมาณ/จ านวน ไม่ตรงตามที่จัดส่ง รายละเอียด.............................................................. 

                ............................................................................................................................. ........................... 

                ภาชนะบรรจุหรือกัญชาที่จัดส่ง ช ารุด เสียหาย รายละเอียด.......................................................... 

                ............................................................................................................................. .......................... 

                อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................... ................. 

                ......................................................................... .............................................................................. 

 

                                                ลงชื่อผู้รับ....................................................................                                 
(..........................................................) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือแจ้งการขนส่งกัญชา 

 
เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัด ...................../ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา/ 

ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด/ ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล 
เรื่อง แจ้งการขนส่งกัญชา 

ข้าพเจ้า..................................................................................  เป็นผู้รับอนุญาต/ผู้ด าเนินกิจการ 
ในหนังสือส าคัญแสดงการอนุญาตเลขที่ ..................................................................................................... ..........
ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตชื่อ.................................................. ............. ตั้งอยู่เลขท่ี................................................
ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย์.................. โทรศัพท์............................ โทรสาร........................... E mail ……………………………… 

ประเภทใบอนุญาต 
  (๑) ผลติยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชา    
  (๒) น าเขา้ยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา    
  (๓) ครอบครองยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชา  
  (๔) จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา    
  (๕) ส่งออกยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา    
ผู้ควบคุมการขนส่ง คือ .............................................................เลขที่บัตรประชาชน.......................................... 

มีความประสงค์จะขอขนส่งกัญชา รายละเอียดตามบันทึกควบคุมการจัดส่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท ๕ (กัญชา) ที่แนบท้ายมาด้วยแล้ว ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบกัญชาตามที่ระบุใน
บันทึกฯ ตรงตามข้อก าหนด 

พร้อมหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
(๑) ส าเนาหนังสือส าคัญเพ่ือแสดงการอนุญาตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
(๒) อ่ืนๆ  
 

ลงลายมือชื่อ.............................................ผู้รับอนุญาต/ผู้ด าเนินกิจการ 

                                      (................................................)     

 



 


