
คําถาม - คําตอบ ช้ีแจง (ราง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ลําดับ คําถาม คําตอบ 

1 กระบวนการยื่น ควรใหมายื่นเอกสารกอน และ ถาเอกสารครบ 
คอยไปเตรียมสถานท่ี  เนื่องจากเกรงวา กรณีเตรียมสถานท่ีพรอม
แลว แตยื่นเอกสารไมผาน อาจจะมีปญหาวายื่นเอกสารนานแลว
ไมไดตรวจสถานท่ีสักที เตรียมสถานท่ีและมีการลงทุนแลว 
เอกสารยังไมพรอมก็จะมีปญหาได จึงเปนขอเสนอของจังหวัด 
ตอนนี้ท่ีตากของหลายๆ วิสาหกิจชุมมีปญหาแบบนั้น ตาม slide 
ท่ี อย. บอกใหเตรียมสถานท่ีพรอมคอยยื่น  จึงเห็นวาควรตรวจ
เอกสารกอน แลวคอยไปเตรียมสถานท่ี (ขอเสนอ) 

- อย.มีการใหคําแนะนํากับผูประกอบการ เพ่ือใหสงแบบแปลนมาใหเจาหนาท่ีฝาย post 
ดูกอน ท่ีจะดําเนินการสรางจริง และมีวิธีการกรอกคําขออนุญาต รวมท้ังเจาหนาท่ีมีการ
ใหคําแนะนํา เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบใหถูกตองกอนยื่นคําขอและรับเขาระบบ 

- สวนใหญผูขออนุญาตจะเตรียมสถานท่ีมาพรอมกับคําขอ มีแคบางรายท่ีสถานท่ียัง 
ไมพรอม ถาพบวาสถานท่ียังไมพรอมจะมีประสานใหเตรียมสถานท่ีใหพรอมกอน 
ยื่นคําขอ ท้ังนี้ เม่ือกฎกระทรวงมีผลใชบังคับ มีเรื่องของระยะเวลาดําเนินการเขามา
เก่ียวของดวย ดังนั้น เม่ือรับคําขอมาแลวจะเริ่มนับระยะเวลา ก็ตอเม่ือ เอกสารหลักฐาน
ถูกตอง ครบถวน ซ่ึงรวมท้ังสถานท่ีตองพรอมดวย จึงจะลงรับคําขอนั้นและเริ่มนับเวลา 
ดังนั้น กรณีนี้ตองชี้แจงใหผูประกอบการเขาใจ 

- กรณีใหยื่นคําขอกอนตรวจสถานท่ี แตละจังหวัดสามารถปรับรูปแบบการดําเนินการได 
โดยในสวนของเอกสาร เบื้องตนแนะนําใหตรวจตาม check list กอน 

Disscus ประเด็นรับคําขอกอน หรือตรวจสถานท่ีกอน 

สสจ.อุทัยธานี – เอกสารและสถานท่ีตองพรอมกอน จึงจะรับคําขอ 

2 คําขอปลูกกัญชาท่ีคางอยูท่ี อย ถากฏกระทรวงนี้มีผลบังคับ คําขอ
นั้น อย จะดําเนินการการตอไป หรือ ใหมาสงท่ี สสจ. 

คําขอท่ียื่นมาถึง อย. กอนวันท่ี กม.มีผลใชบังคับ อย.จะดําเนินการอนุญาตในสวนนี้
ท้ังหมด ถาเปนคําขอท่ียื่นมาหลังจาก กม.มีผลใชบังคับ จะตองดําเนินการตาม
กฎกระทรวงใหม 

3 กฎกระทรวงนี้ใชกับ ยากัญชาท่ีมี THC > 0.2 %  

โดยไมรวมยาแผนไทยท่ีผลิตจากใบ ใชหรือไม 

ถูกตอง กฎกระทรวงนี้ใชสําหรับการขออนุญาตสวนของกัญชาท่ียังเปนยาเสพติดใหโทษ 
ไดแก การปลูก ลําตน เมล็ด ชอดอก และการผลิตยากัญชา ท่ีมี THC มากกวา ๐.๒ % 
หรือผลิตยากัญชาจากสวนของชอดอก 



ลําดับ คําถาม คําตอบ 

  ท้ังนี้ ใหพิจารณาประกอบกับประกาศ สธ เรื่อง ระบุชื่อ ยส.5 พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงใน
ประกาศฉบับนี้ จะระบุวา สวนใดท่ียังคงเปน ยส.5 ก็จะอยูภายใตกฎกระทรวงฉบับนี้ 

4 ปรุงยาเฉพาะรายของสถานพยาบาลเอกชน ตองมีใบอนุญาต
สถานพยาบาล หรือไม 

- การขอรับอนุญาตผลิต (ปรุง) สําหรับคนไขเฉพาะราย กรณีเปนสถานพยาบาลเอกชน 
สถานท่ีประกอบการของผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย และแพทยแผนไทย
ประยุกต ตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ดังนั้น สถานท่ีตองมีใบ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล แตสําหรับกรณีหมอพ้ืนบาน สถานท่ีไมไดกําหนดใหตอง
ขอรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

- การปรุงยา ใน พ.ร.บ.วิชาชีพ มีกําหนดไวในสําหรับผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผน
ไทย การแพทยแผนไทยประยุกต และหมอพ้ืนบานเทานั้น  ในสวนของผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมจะไมมีการกําหนดไว  นอกจากนี้ แพทยสภาเคยใหขอมูลวา กรณีผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจะไมมีเรื่องของการปรุงยา 

5 ในรางกฎกระทรวง กัญชา กรณีท่ีเปนยากัญชารูปแบบ sas 
กําหนดให หนวยงานของรัฐเทานั้นท่ีผลิตไดใช หรือไม 

ใช ในรางกฎกระทรวงกัญชา วางหลักให หนวยงานรัฐ หรือสภากาชาดไทย ท่ีมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 26/5 (1) สามารถขออนุญาตผลิตตํารับ SAS ไดตามหมวด ๑๓ ของราง
กฎกระทรวง กัญชา 

6 มีคูมือการตรวจสถานท่ีออกมาเหมือนกัญชงหรือไม  เพ่ือใหทาง
คณะกรรมการจังหวัดเห็น scope ตอนพิจารณาเพ่ิมเติม 

- อย.จะจัดทําคู มือสําหรับพนักงานเจาหนา ท่ี  และคู มือสําหรับผูประกอบการ 
เชนเดียวกับกัญชง 

- ขณะนี้ อย. มีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการตรวจสถานท่ีตามแนวทางเดิม  ท้ังนี้ การ
ดําเนินการตามรางกฎกระทรวง กัญชา สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติเดิมอยู ซ่ึงมี
รายละเอียดของการจัดเตรียมสถานท่ีไมไดเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดย สสจ. สามารถดู
คูมือฉบับเดิมท่ีมีอยูใน website ได  

7 รพ.สต ท่ีจะผลิตยากัญชา เพ่ือใชในผูปวยเฉพาะราย ทําไดหรือไม 
และตองขออนุญาตผลิต หรือไม สถานท่ีตองผานมาตรฐานใด 

สามารถทําได โดย รพ.สต. เปนหนวยงานรัฐ ตาม ม.26/5 (1) ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ผลิต (ปรุง) ยากัญชา สําหรับคนไขเฉพาะราย โดยตํารับยาท่ีปรุงตองเปนตํารับยาท่ี รมว.



ลําดับ คําถาม คําตอบ 
ประกาศ และตองปรุงยาโดยผูประกอบวิชาชพการแพทยแผนไทย แผนไทยประยุกต 
หรือหมอพ้ืนบานท่ีผานการอบรมหลักสูตรท่ี สธ รับรอง และตองขอใบอนุญาตจําหนาย
ยากัญชาท่ีปรุงดวย สําหรับสถานท่ีไมไดมีการกําหนดมาตรฐานวาจะตองเปนมาตรฐานใด 
โดยหลักการแลวสถานท่ีปรุงก็จะเนนเรื่องถูกสุขลักษณะ วัตถุดิบมีความปลอดภัย 
เอกสารเก่ียวกับการผลิตก็ไดคุณภาพมาตรฐานเพ่ือใหไดมาซ่ึงตํารับท่ีมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย ท้ังนี้ เปนไปตามรางประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ วาดวย
การกําหนดหลักเกณฑการปรุงและจําหนายยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยูสําหรับคนไขเฉพาะ
ราย และการควบคุมความปลอดภัยของสถานท่ีปรุงยา ท่ีออกตามกฎกระทรวง กัญชา 

- นอกจากนี้ กรมการแพทยแผนไทยฯ อยูระหวางการจัดทําเกณฑมาตรฐานสําหรับการ
ปรุงดวย 

8 การสงออกกัญชา หมายถึงทุกสวนของกัญชาเลยใชหรือไม  ตามกฎกระทรวงกัญชา จะพิจารณาเฉพาะสวนของกัญชาท่ียังเปนยาเสพติดใหโทษ เชน 
ชอดอก ท้ังนี้ การพิจารณาอนุญาตใหสงออก คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
จะพิจารณาจากวัตถุประสงคของการขออนุญาต และภารกิจหนาท่ีของผูขอรับอนุญาต
สงออก นอกจากนี้ ตองดูกฎหมายของประเทศปลายทางท่ีจะรับดวย 

9 การผานการอบรมหลักสูตรความรูการใชกัญชาท่ี สธ ใหการ
รับรอง  หมายถึง อบรมแลวตองสอบ หรือไม หรือแคอบรมเสร็จ
แลวไดใบรับรองเทานั้น 

กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายใหหนวยงาน ๒ แหง เปนผูใหการรับรองหลักสูตร ไดแก 
กรมการแพทย และกรมการแพทยแผนไทยฯ การท่ีผูเขารับการอบรมไดรับการรับรอง
ตามเกณฑของกรมการแพทยหรือกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  โดย
การรับรอง ท่ีผานมา จะมีการสอบ และหนวยงานท่ีใหการรับรองจะออกใบ certificate 
ให จึงจะถือวาผานการรับรองอยางเปนทางการ  

- ขอมูลผูท่ีผานการอบรม อย. รับขอมูลจากสองหนวยเปนหลัก คือ กรมการแพทย และ
กรมการแพทยแผนไทย ทางหนวยงานก็จะสงรายชื่อมาให แลว อย. นํารายชื่อดังกลาว
บรรจุในฐานขอมูลของ อย. สามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซตของ อย. 

 



ลําดับ คําถาม คําตอบ 

10 คณะกรรมการจังหวัด ตองแตงตั้งใหม แยกจากคณะกรรมการ 

กัญชงหรือไม 

ตามความในขอ ๓๔ (๒) แหงรางกฎกระทรวง กัญชา ซ่ึงกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการจังหวัดไว ๕ คน เชนเดียวกับในกฎกระทรวง กัญชง  ประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ เกษตรจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
ผูแทนสําหนักงาน ป.ป.ส.ภาคท่ีเก่ียวของ และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปน
กรรมการและเลขานุการ จึงอาจใหการปรับแกไขคําสั่งคณะกรรมการจังหวัดของกัญชง
เดิม โดยเพ่ิมอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวกับกัญชา หรือออกคําสั่งใหม เฉพาะกัญชา 

11 คณะกรรมการจังหวัด มีกําหนดองคประกอบ ไวในกฎกระทรวง 
เหมือน กัญชง เลย ใชหรือไม 

ใช กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการจังหวัดไวเชนเดียวกับกัญชง เปนไปตาม
คําตอบในขอ ๑๐ 

12 เหตุใด ชื่อรางประกาศ ตองใชคําวาท่ีมิใชการปลูก ทําไมไมใชคําวา
สกัด 

เนื่องจาก คําวา ผลิตท่ีมิใชการปลูก ในท่ีนี้จะหมายความรวมถึงการผลิตอ่ืนๆ เชน สกัด 
แปรรูป ผลิตตํารับยากัญชา ดวย จึงกําหนดไวเปนคํากวางๆ  

13 การกําหนดมาตรการขนสง ใช เฉพาะสวนของกัญชาท่ีเปน 
ยาเสพติด หรือรวมราก ก่ิง กาน ใบ ดวย 

มาตรการแจงการขนสงเฉพาะสวนของกัญชา ท่ียังควบคุมเปนยาเสพติดใหโทษ ตาม
ประกาศเรื่องการขนสงท่ีออกตามกฎกระทรวง กัญชา ซ่ึงมีการกําหนดนิยามของกัญชา 
ไวดวยวา ใชเฉพาะกรณีเปนชอดอกและเมล็ดเทานั้น  ท้ังนี้ โดยหลักก็ตองพิจารณา
ประกอบกับประกาศ สธ เรื่อง ระบุชื่อ ยส.5 พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยในสวนของกัญชาท่ียังคง
เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เทานั้น ท่ีตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงกัญชา 

14 การขนสงกัญชา ในสวนของ ก่ิง กาน ใบ ลําตน ท่ีปลดออกจาก
การเปนยาเสพติดใหโทษแลว ตองดําเนินการตามการควบคุมการ
ขนสงนี้ดวย หรือไม 

สวนราก ก่ิง กาน ใบ ของกัญชาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ 
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ไดรับการยกเวนไมเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 
ดังนั้น จึงไมตองดําเนินการตามประกาศ เรื่อง การขนสง ฯ  

15 มีแนวทางในการขนสงเมล็ดพันธุ กัญชาทางไปรษณียหรือไม 
เนื่องจากขณะนี้การเดินทางไปรับเมล็ดพันธุมีความยากลําบาก
เนื่องจากสถานการณ 

กฎหมายไมไดมีการหามกรณีจัดจางหนวยงานภายนอกชวยดําเนินการขนสงกัญชาสวนท่ีเปน
ยาเสพติดใหโทษ (ชอดอก และเมล็ด) แตอยางไรก็ตามตองดําเนินการตามประกาศ เรื่อง การ
ขนสงฯ ท่ีไดวางแนวทางการกํากับควบคุมเชน ผูควบคุมการขนสงตองมีการระบุรายชื่อชัดเจน
สามารถติดตอได หรือมีระบบปองกัน เชน บรรจุภัณฑท่ีปองกันการเขาถึงได 
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16 ผูยื่นคําขอเปดสิทธิตองเปน รพ.สต. หรือวิสาหกิจชุมชน หากเปน
กรณีวิสาหกิจรวมกับหนวยงานรัฐในการขออนุญาตปลูกกัญชา 

ผูยื่นคําขอเปดสิทธิตองเปนหนวยงานรัฐซ่ึงเปนหลักการเดียวกันกับการขออนุญาต
ประเภทอ่ืน ท้ังนี้ สสจ.จะเปนผูดําเนินการเปดสิทธิใหกับผูประกอบการท่ีเปนผูดําเนิน
กิจการในใบอนุญาตหรือเปนผูไดรับมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ ซ่ึงเปนหนวยงานรัฐ 

17 กรณีคําขออนุญาตปลูก เอกสารประกอบคําขอตัวจริงท้ังหมด
จะตองสง ไปรษณียไป อย. หรือไม  

กรณีการยื่นคําขอรับอนุญาต กําหนดใหมีชองทางการยื่นคําขอผานทางระบบ  

E-submission หากไดยื่นทางระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ไมจําเปนตองสงเอกสารฉบับจริง
มาท่ี อย.อีก  

18 การอนุญาตใหจําหนายหรือมีไวในครอบครอง มีการมอบอํานาจให
เภสัชกรกลุมงานคุมครองแลวหรือไม 

เม่ือกฎกระทรวงฯ มีผลใชบังคับ ทาง อย. จะจัดทําคําสั่งมอบอํานาจใหจังหวัด 

ในสวนนี้อีกครั้ง  

19 การขออนุญาตปลูกกัญชงผานระบบ e- submission หาก
เจาหนาท่ีจะลงตรวจตองกดตรงสวนไหน 

ระบบ e- submission เปนระบบการยื่นคําขอรับอนุญาตเก่ียวกับกัญชง ตัวระบบจึง
รองรับเฉพาะท่ีเปนเรื่องของการขอรับอนุญาต  ไมมีกรณีการตรวจสอบพ้ืนท่ี  โดยระบบ
นี้จะเริ่มใชเม่ือ 1 ก.ย. ๒๕๖๔ ดังนั้น หากเขาไปในระบบตอนนี้จะยังไมมีใหยื่นรายงาน
การประชุมของ คกก.จังหวัด ซ่ึงคูมือการใชระบบสารสนเทศสามารถดาวนโหลดจาก
เว็บไซตกองควบคุมวัตถุเสพติด 
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?page_id=112 

20 การยื่นคําขอรับอนุญาตในระบบ e- submission กรณี
ผูประกอบการไมไดเปนผูคียเขาในระบบ แตประสงคจะให
เจาหนาท่ี สสจ.คียในระบบแทน  ในสวนของหนังสือมอบอํานาจ
ให สสจ. เขาใชงานในระบบ เพ่ือให สสจ.สามารถคียแทน
ผูประกอบการ จะยังคงใชแบบเดิม ใชหรือไม 

สําหรับการดําเนินการของ อย.  หากผูประกอบการประสงคให อย. บันทึกคําขอเขา
ระบบให ทาง อย. จะมีตราปมใหผูยื่นคําขอเซ็นยินยอมใหเจาหนาท่ียื่นคําขอเขาระบบ
แทน จะไมไดทําเปนแบบฟอรมการมอบอํานาจ 

21 หากรายงานผานระบบแลว จําเปนตองทํารายงานตามแบบ  
ร.ย.ส.5 อีกหรือไม (กรณีปลูก) 

- ตามประกาศ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ กําหนดใหการยื่นใหใชวิธีการ 
Electronic file เปนหลัก หากไมสามารถดําเนินการได ก็สามารถลงรายละเอียดใน
รายงานเปนกระดาษ ตาม แบบ ร.ย.ส ๕ แลวสงทางไปรษณียได (รายงานในระบบ จะ
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สามารถปริ๊นทออกมาเปน แบบ ร.ย.ส ๕ ตามท่ีกฎหมายกําหนดได) 

- หากมีการคียรายงานผานระบบแลว ไมตองสงเอกสารฉบับจริงอีก 

22 การยื่นคําขอรับอนุญาตของกัญชา จะเริ่มใหรับเรื่องผานระบบ  
e-submission เม่ือใด 

- กรณีของกัญชาในสวนของการขอรับอนุญาตจําหนาย ครอบครอง ผูประกอบการ
สามารถยืนคําขอผานระบบ E- submission ไดแลว เพียงแตขณะนี้การดําเนินการใหยื่น
มาท่ี อย. ท้ังหมด  สวนกรณีการขอรับอนุญาต ผลิต ปลูก ปรุง สกัด ของกัญชา จะเริ่ม
เปดใชระบบ E- submission เม่ือกฎกระทรวงใหมมีผลบังคับใช    

- กรณีของกัญชง ขอความรวมมือใหจังหวัดเริ่มนําขอมูลการขอรับอนุญาตผลิตเขาใน
ระบบ ตั้งแต 1 ก.ย. ๒๕๖๔ โดย สสจ. สามารถคียคําขอเขาระบบได หรือ เปดสิทธิให
ผูประกอบการคียขอมูลคําขอรับอนุญาตในระบบไดเอง 

- หลังจากท่ีกฎกระทรวงมีผลบังคับใช และระบบพัฒนาพรอมแลว ก็จะแจงใหทราบเปน
หนังสือตอไป 

23 อยากใหมีการกําหนดเพ่ิมเติม เก่ียวกับมาตรฐานการจัด zoning 
สถานท่ีปลูกกัญชา 

การดําเนินการเรื่องพ้ืนท่ี Zoning ปลูกกัญชา ไมไดถูกกําหนดในกฎหมาย ท้ังนี้ 
คณะกรรมการจังหวัด หรือทีม สสจ. สามารถแนะนําผูปลูกใหดําเนินการปองกัน  การ
ปนเปอนทางสายพันธุของกัญชาหรือกัญชง เชน ปลูกเหลื่อมเวลากัน ปลูกในระบบปด 
(indoor) ท่ีมีมาตรการควบคุม โดยสามารถตรวจสอบ พ้ืนท่ีปลูกกัญชา กัญชงของผูท่ี
ไดรับอนุญาตแลวไดในเว็บไซตของกองควบคุมวัตถุเสพติด เพ่ือตรวจสอบวามีพ้ืนท่ีไหน
บางท่ีไดรับอนุญาตปลูกไปแลว เพ่ือจัดเตรียมมาตรการปองกัน มิใหไดรับผลกระทบ 

24 กรณีของกัญชา ตองแตงตั้ง คกก.จังหวัดใหมหรือไม ซ่ึงเดิม จะใช
คําสั่ง ศอ.ปส.จ. เปนผูชวยเลขารวม มี คกก.รวมสิบกวาคน   
ซ่ึงจากท่ี อย.นําเสนอ นั้นมีคณะกรรมการจังหวัดเพียง 5 คน 

ตามรางกฎกระทรวงกัญชา กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการจังหวัดจํานวน 5 คน 
เชนเดียวกับกัญชง ไดแก ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ  เกษตรจังหวัด  
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  ผูแทนสํานักงานปปส.ภาคท่ีเก่ียวของเปนกรรมการ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ ดังนั้น คําสั่งคณะกรรมการ
จังหวัดในสวนของกัญชาก็จะตองเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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25 ในสวนของการยื่นขออนุญาตปลูกกัญชง ผาน e- submission 
หาก ณ ตอนนี้มีการรับคําขออนุญาตมาแลว และอยูระหวางการ
ตรวจสอบสถานท่ี สามารถคียขอมูลคําขอผานระบบยอนหลังได 
ใชหรือไม 

ตั้งแต 1 ก.ย. ๖๔ เปนตนไป จะขอใหยื่นคําขอรับอนุญาตผานระบบ e- submission 
กรณีท่ีรับคําขอไวแลว ให สสจ. บันทึกขอมูลในระบบแทนผูประกอบการ และสงขอมูล
มายัง อย. ผานทางระบบสารสนเทศดังกลาว  

 


