
 
กฎกระทรวง 

การขออนญุาตและการอนญุาตผลติ  น าเข้า  สง่ออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท  ๕  เฉพาะกญัชา 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๒  วรรคสอง  มาตรา  ๒๓   
วรรคสาม  และมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
และมาตรา  ๒๖/๒  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖/๓  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖/๕  (๗)  มาตรา  ๓๔/๑  (๑)   
(๒)  และ  (๖)  มาตรา  ๓๔/๒  (๑)  และ  (๖)  และมาตรา  ๓๔/๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“กัญชา”  หมายความว่า   พืชในสกุล  Cannabis  ตามที่ รั ฐมนตรีประกาศก าหนด   

ตามมาตรา  ๘  (๑)  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงกัญชง  (Hemp) 
“ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์”  หมายความว่า  ห้องปฏิบัติการที่คณะกรรมการก าหนด   
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิน่   

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ข้อ ๒ ผู้ซึ่งจะขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้  ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
 (ก) มีสัญชาติไทย 
 (ข) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 
 (ค) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
 (ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (จ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (ฉ) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย

ยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



 (ช) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ   
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  หรือ  
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(๒) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต้อง 
 (ก) จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
 (ข) มีลักษณะตาม  (๑)  (ฉ)  และ  (ช) 
 (ค) ผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลมีลักษณะตาม  (๑) 
 (ง) กรรมการของนิติบุคคล  หุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 (จ) มีส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
(๓) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล  ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนิน 

กิจการแทนต้องมีลักษณะตาม  (๑)  ด้วย   
(๔) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐ  ต้องมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต   

น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชาตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐตามที่ก าหนด 
ไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

หมวด  ๑ 
การขออนญุาตผลิตกญัชาโดยการปลูก 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ขออนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูก  เพื่อใช้ทางการแพทย์  ต้องเป็น 
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน 

ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์ 
(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  

หรือวิทยาศาสตร์ 
(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๔) สภากาชาดไทย 
(๕) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์   

(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแล ของผู้ขออนุญาต 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์   

(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต   
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 

(๘) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความรว่มมือและก ากบัดแูล
ของผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา  หรือ
ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ข้อ ๔ ผู้ขออนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูก  เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ  ต้องเป็น 
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์   
(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  

หรือวิทยาศาสตร์   
(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๔) สภากาชาดไทย   
ข้อ ๕ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  ซี่งประสงค์จะขออนุญาตผลิตกัญชา   

โดยการปลูก  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   
(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๓  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือข้อ  ๔  ให้แนบ

หนังสือที่หน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน   
(๒) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๓  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ให้ระบุเลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  เลขทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย  
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  หรือเลขทะเบียนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต 
ตามข้อ  ๓  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 

(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๓  (๘)  ให้แนบหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้
ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ  
ตามกฎหมายว่าด้วยยา  หรือผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร   
พร้อมด้วยชื่อผู้รับอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตด าเนินการร่วมกันนั้น 

(๔) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๕) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตและหนังสือแสดงว่า  
ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน 
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๖)  ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลตาม  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  เพ่ือประโยชน์ 
ในการตรวจสอบ 

(๗) แผนที่แสดงที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ที่ขออนุญาตปลูกกัญชา  เส้นทางการเข้าถึงและ
ขนาดของพื้นที่ของสถานที่นั้น  และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งเอกสาร  หรือหลักฐาน
แสดงลักษณะของสถานที่ที่ขออนุญาต 

(๘) แผนการปลูกกัญชาที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง  
ในกระบวนการปลูกกัญชา  เช่น  เอกสารสัญญาหรือขอ้ตกลง  การด าเนินการกับกัญชาที่ได้จากการปลูกกญัชา   
มาตรการรักษาความปลอดภัย  การขนส่ง  หรือการท าลายกัญชาในส่วนที่เหลือ   

(๙) ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ขออนุญาตในสถานที่ปลูกกัญชา   
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของสถานที่ดังกล่าวให้แนบหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของ  
สถานที่หรือหนังสืออนุญาตให้ท าประโยชน์ในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐด้วย   

หมวด  ๒ 
การขออนญุาตผลิตยาทีม่ีกญัชาปรุงผสมอยู่โดยการปรงุยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย 
ตามต ารับยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เสพได้ตามมาตรา  ๕๘  วรรคสอง  ต้องเป็น 

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์หรือ 
เภสัชกรรมที่มีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  เป็นผู้ปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

(๒) สภากาชาดไทยที่มีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  เป็นผู้ปรุงยาที่มีกัญชา  
ปรุงผสมอยู ่

(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 
กระทรวงสาธารณสุขรบัรอง  ทั้งนี้  ผู้ประกอบวชิาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้านให้เปน็ไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๖/๕  (๒) 

(๔) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอน
ด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์  ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

้หนา   ๔
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สถานพยาบาล  และมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  เป็นผู้ปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

(๕) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล  และมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  เป็นผู้ปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

ข้อ ๗ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๖  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะรายตามต ารับยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เสพได้  ตามมาตรา  ๕๘   
วรรคสอง  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๖  (๑)  หรือ  (๒)  ให้แนบหนังสือที่หน่วยงานของรัฐ
หรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน   

(๒) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๖  (๓)  ให้แนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์ 
แผนไทย  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือส าเนาใบรับรองตามกฎหมาย  
ว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในกรณีที่เป็นหมอพ้ืนบ้าน  พร้อมด้วยส าเนาใบรับรองการผ่าน 
การอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๖  (๔)  ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล   
และใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  รวมทั้งแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพของผู้ด าเนินการ  
สถานพยาบาล 

(๔) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๖  (๕)  ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  รวมทั้งแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
ของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 

(๕) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต   
(๖) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต  และหนังสือแสดงว่า 

ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๗) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลตาม  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  เพ่ือประโยชน์ 
ในการตรวจสอบ 

(๘) แผนที่แสดงที่ตั้ งและพิกัดของสถานที่ที่ขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
โดยการปรุงยาส าหรับคนไขเ้ฉพาะราย  เส้นทางการเขา้ถึงและขนาดของพ้ืนที่ของสถานที่นัน้  และสิ่งปลูกสรา้ง 
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงลักษณะของสถานที่ที่ขออนุญาต 
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(๙) รายละเอียดแผนการผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย   
ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต  เช่น  การด าเนินการ  
กับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ได้จากการผลิต  มาตรการรักษาความปลอดภัย  หรือการท าลายกัญชา  
ในส่วนที่เหลือ 

หมวด  ๓ 
การขออนญุาตผลิตกญัชาทีม่ิใช่การปลูกหรือการปรุงยาส าหรบัคนไข้เฉพาะราย 

 
 

ข้อ ๘ ผู้ขออนุญาตผลิตกัญชาที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย   
เพื่อใช้ทางการแพทย์  ต้องเป็น 

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน
ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์ 

(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  
หรือวิทยาศาสตร์ 

(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ 
ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   

(๔) สภากาชาดไทย 
(๕) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต   
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

(๙) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามา 

ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 (ข) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณหรือผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามา 

ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยา 
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 (ค) ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผู้รับอนุญาตน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 (ง) ผู้ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตตาม  (ก)  (ข)  
หรือ  (ค)   

ผู้ขออนุญาตตาม  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ต้องเป็นผู้ร่วมผลิตและพัฒนาสูตรต ารับยาแผนโบราณ 
หรือยาสมุนไพรเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย 

ข้อ ๙ ให้น าความในข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่ผู้ขออนุญาตผลิตกัญชาที่มิใช่การปลูกหรือ 
การปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะรายเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๘  หรือข้อ  ๙  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตผลิตกัญชาที่มิใช่ 
การปลูกหรือการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร   
หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือข้อ  ๙  ให้แนบ
หนังสือที่หน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน   

(๒) ในกรณีที่ เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๘  (๕)  ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๘  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ระบุเลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  เลขทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย  
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  หรือเลขทะเบียนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต 
ตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕) 

(๔) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามขอ้  ๘  (๙)  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ให้แจ้งชื่อผู้รับอนุญาตและ
เลขที่ใบอนุญาต 

(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๘  (๙)  (ง)  ให้แนบหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการ 
ภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตตามข้อ  ๘  (๙)  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  พร้อมด้วย 
ชื่อผู้รับอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตที่ด าเนินการร่วมกันนั้น 

(๖) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต   
(๗) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต  และหนังสือแสดงว่า  

ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน 
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๘) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถงึขอ้มูลตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๙) แผนที่แสดงที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ที่ขออนุญาตผลิตกัญชาที่มิใช่การปลูกหรือปรุงยา
ส าหรับคนไข้เฉพาะราย  เส้นทางการเข้าถึงและขนาดของพ้ืนที่ของสถานที่นั้น  และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่  
ในบริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงลักษณะของสถานที่ที่ขออนุญาต 

(๑๐) รายละเอียดแผนการผลิตกัญชาที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย   
ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต  เช่น  เอกสารสัญญา  
หรือข้อตกลง  การด าเนินการกับกัญชาที่ได้จากการผลิต  มาตรการรักษาความปลอดภัย  การขนส่ง   
หรือการท าลายกัญชาในส่วนที่เหลือ   

(๑๑) หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดี ในการผลิตยาแผนปัจจุบัน  ยาแผนโบราณ   
หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร   

(๑๒) ข้อมูลแสดงคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และความปลอดภัย  ในกรณีที่เป็นการแปรรูป 
หรือสกัดกัญชาเพื่อให้เป็นยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

(๑๓) ฉลากและเอกสารก ากับ  ในกรณีที่เป็นการแปรรูปหรือสกัดกัญชาเพ่ือให้เป็นยาที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยู่ 

หมวด  ๔ 
การขออนญุาตน าเข้ากญัชา 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ขออนุญาตน าเข้ากัญชา  เพ่ือใช้ทางการแพทย์  ต้องเป็น 
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์   
(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  

หรือวิทยาศาสตร์   
(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๔) สภากาชาดไทย 
(๕) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต 
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญ าต 
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรซึ่ งจดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต   
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕) 

(๙) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามา 

ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 (ข) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณหรือผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามา 

ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 (ค) ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผู้รับอนุญาตน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 (ง) ผู้ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตตาม  (ก)  (ข)  

หรือ  (ค)   
ผู้ขออนุญาตน าเข้ากัญชาตาม  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ต้องขออนุญาตน าเข้าเพ่ือใช้ส าหรับ 

การผลิตกัญชาโดยการปลูก 
ข้อ ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ผู้ขออนุญาต

น าเข้ากัญชาต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ข้อ ๑๓ ให้น าความในข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่ผู้ขออนุญาตน าเข้ากัญชาเพ่ือความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  หรือข้อ  ๑๓  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตน าเข้า

กัญชา  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ข้อ  ๑๒  หรือข้อ  ๑๓  

ให้แนบหนังสือที่หน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน 
(๒) ในกรณีที่ เป็นผู้ ขออนุญาตตามข้อ   ๑๑  (๕)   ให้ ระบุ เลขที่ ใบอนุญาตจัดตั้ ง

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ระบุเลขทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  เลขทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  หรือเลขทะเบียนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของ  
ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕) 

(๔) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๙)  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ให้ระบุชื่อผู้รับอนุญาต
และเลขที่ใบอนุญาต 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๙)  (ง)  ให้แนบหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการ 
ภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๙)  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  พร้อมด้วย 
ชื่อผู้รับอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตที่ด าเนินการร่วมกันนั้น 

(๖) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต   
(๗) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต  และหนังสือแสดงว่า  

ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๘) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถงึขอ้มูลตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ 

(๙) แผนที่แสดงที่ตั้งและพิกัดของสถานที่น าเข้า  สถานที่เก็บ  และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ 
ในบริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงลักษณะของสถานที่ดังกล่าว 

(๑๐) แผนการน าเข้า  ที่ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการที่ เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการน าเข้า  เช่น  เอกสารสัญญาหรือข้อตกลงการน าเข้าหรือส่งมอบกัญชาที่น าเข้า   
ให้ผู้รับอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้อง  มาตรการรักษาความปลอดภัย  หรือการขนส่ง   

หมวด  ๕ 
การขออนญุาตส่งออกกัญชา 

 
 

ข้อ ๑๕ ผู้ขออนุญาตส่งออกกัญชา  เพ่ือใช้ทางการแพทย์  ต้องเป็น 
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์   
(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  

หรือวิทยาศาสตร์ 
(๓) หน่วยงานของรัฐที่ มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๔) สภากาชาดไทย 
(๕) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕) 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรซึ่ งจดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากั บดูแลของผู้ขออนุญาต 
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

(๙) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามา 

ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 (ข) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณหรือผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามา 

ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 (ค) ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผู้รับอนุญาตน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร   
ข้อ ๑๖ ให้น าความในข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับแก่ผู้ขออนุญาตส่งออกกัญชา  เพ่ือประโยชน์ 

ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๗ ให้น าความในข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่ผู้ขออนุญาตส่งออกกัญชาเพ่ือความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๘ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  หรือข้อ  ๑๗  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตส่งออก

กัญชา  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๕  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ข้อ  ๑๖  หรือข้อ  ๑๗  

ให้แนบหนังสือที่หน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน 
(๒) ในกรณีที่ เป็นผู้ ขออนุญาตตามข้อ   ๑๕  (๕)   ให้ ระบุ เลขที่ ใบอนุญาตจัดตั้ ง

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนญุาตตามข้อ  ๑๕  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ระบุเลขทะเบยีนวสิาหกิจชมุชน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  เลขทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย  
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  หรือเลขทะเบียนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต 
ตามข้อ  ๑๕  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

(๔) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๕  (๙)  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ให้ระบุชื่อผู้รับอนุญาต
และเลขที่ใบอนุญาต 

(๕) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๖) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตและหนังสือแสดงว่า  
ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน 
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๗) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  เพ่ือประโยชน์ 
ในการตรวจสอบ 

(๘) แผนที่แสดงที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ส่งออก  สถานที่เก็บ  และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน  
บริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงลักษณะของสถานที่ดังกล่าว 

(๙) แผนการส่งออกที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด า เนินการที่ เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการส่งออก  เช่น  เอกสารสัญญาหรือข้อตกลงการส่งออก  มาตรการรักษาความปลอดภัย   
การขนส่ง  หรือการจัดการหรือการท าลายในกรณีที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง 

หมวด  ๖ 
การขออนญุาตจ าหน่ายกญัชา 

 
 

ข้อ ๑๙ ผู้ขออนุญาตจ าหน่ายกัญชา  เพื่อใช้ทางการแพทย์  ต้องเป็น 
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์   
(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม   

หรือวิทยาศาสตร์ 
(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๔) สภากาชาดไทย 
(๕) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 
(๖) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  ทั้งนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๖/๕  (๒) 

(๗) ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชา 
(๘) ผู้รับอนุญาตน าเข้ากัญชา 
(๙) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพ

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



การแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร  
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  เป็นผู้สั่งจ่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

 (ข) ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  เป็นผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ 

 (ค) ผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ   

ข้อ ๒๐ ให้น าความในข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่ผู้ขออนุญาตจ าหน่ายกัญชา  เพ่ือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๑ ผู้ขออนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย 
ตามต ารับยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เสพได้ตามมาตรา  ๕๘  วรรคสอง  ต้องเป็นผู้รับอนุญาต 
ผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย   

ข้อ ๒๒ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๙  หรือข้อ  ๒๐  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตจ าหน่ายกัญชา   
หรือผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๑  ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  โดยการปรุงยา 
ส าหรับคนไข้เฉพาะราย  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๙  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือข้อ  ๒๐  ให้แนบ
หนังสือที่หน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน   

(๒) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๙  (๕)  ให้แนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
ส าเนาใบประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม  ส าเนาใบประกอบวชิาชพีทันตกรรม  หรือส าเนาใบประกอบวชิาชพี 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยส าเนาใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด   

(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๙  (๖)  ให้แนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย  หรือส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยส าเนา
ใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด   

(๔) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๙  (๗)  (๘)  หรือ  (๙)  (ข)  หรือ  (ค)  หรือข้อ  ๒๑  
ให้ระบุชื่อผู้รับอนุญาตและเลขที่ใบรับอนุญาต 

(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๙  (๙)  (ก)  ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
สถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  รวมทั้งแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพ  
ของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 

(๖) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต   
(๗) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต  และหนังสือแสดงว่า 

ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน 
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๘) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลตาม  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  เพ่ือประโยชน์ในการ 
ตรวจสอบ 

(๙) พิกัดของสถานที่จ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   
(๑๐) แผนการจ าหน่าย  หรือการใช้ประโยชน์  ซึ่งกัญชา  ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน

การด าเนินการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจ าหน่ายกัญชา  มาตรการรักษาความปลอดภัย  การขนส่ง  
หรือการท าลายกัญชาในส่วนที่เหลือ 

หมวด  ๗ 
การขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึ่งกญัชา 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้น าความในข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับแก่ผู้ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา   
เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยโดยอนุโลม 

ผู้ขออนุญาตซึ่งประสงค์จะขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยหนังสอื
ที่หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน 

ข้อ ๒๔ ผู้ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ประจ าในการ 
ปฐมพยาบาลหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือหรือเครื่องบินซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  
ที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร  ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียน 
ในราชอาณาจักร 

ผู้ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร 
หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต   
(๒) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตและหนังสือแสดงว่า  

ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๓) เอกสารแสดงการจดทะเบียนในราชอาณาจักรซึ่งยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างประเทศ 

(๔) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ ๒๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือจ าหน่ายกัญชา  ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งขออนญุาต 

มีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา 

หมวด  ๘ 
การขออนญุาตผลิต  น าเขา้  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งกญัชา 

เพื่อการศกึษา  วิจัย  หรือใช้ส าหรบัห้องปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์ 
 
 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๒๖ ผู้ขออนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา 
เพื่อการศึกษา  ต้องเป็น 

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน
ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์   

(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  
หรือวิทยาศาสตร์ 

(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   

(๔) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(๕) สภากาชาดไทย 
(๖) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย  

และจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
ข้อ ๒๗ ผู้ขออนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา 

เพื่อการวิจัย  ต้องเป็น 
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์   
(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  

หรือวิทยาศาสตร์ 
(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๔) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(๕) สภากาชาดไทย 
(๖) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม   

หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 
(๗) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 
กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  ทั้งนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้าน  ให้เป็นไป  
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๖/๕  (๒) 

(๘) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการ เรียนการสอน
ด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๙) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๘)   

(๑๐) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๘) 

(๑๑) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรซึ่ งจดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๘) 

(๑๒) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  ซึ่งมีผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งผ่านการอบรม
หลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพยาบาลนั้น 

 (ข) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่ งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน   
ตามกฎหมายว่าด้วยยา 

 (ค) ผู้ รับอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่ ง เข้ ามาในราชอาณาจักรซึ่ งยาแผนโบราณ   
ตามกฎหมายว่าด้วยยา 

 (ง) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์ 
สมุนไพร 

 (จ) ผู้ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตตาม  (ข)  (ค)  
หรือ  (ง) 

 (ฉ) ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  หรือวิจัย  ทางการแพทย์  เภสัชกรรม   
เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  วิทยาศาสตร์  หรืออุตสาหกรรม  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

ข้อ ๒๘ ผู้ขออนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา   
เพื่อใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  ต้องเป็น 

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน
ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์   

(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  
หรือวิทยาศาสตร์ 

(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๔) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(๕) สภากาชาดไทย 
(๖) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
(๗) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่ งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน   

ตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 (ข) ผู้ รับอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่ ง เข้ ามาในราชอาณาจักรซึ่ งยาแผนโบราณ   

ตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 (ค) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์

สมุนไพร 
 (ง) ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือวิจัยทางการแพทย์  เภสัชกรรม   

เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  วิทยาศาสตร์  หรืออุตสาหกรรม  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์   
ข้อ ๒๙ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๖  ข้อ  ๒๗  หรือข้อ  ๒๘  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตผลิต  

น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา  เพ่ือการศึกษา  วิจัย  หรือใช้ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  แล้วแต่กรณี  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  
หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ข้อ  ๒๗  (๑)  (๒)  
(๓)  (๔)  หรือ  (๕)  หรือข้อ  ๒๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ให้แนบหนังสือที่หน่วยงานของรัฐ   
หรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน 

(๒) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๖  (๖)  ข้อ  ๒๗  (๘)  หรือข้อ  ๒๘  (๖)  ให้ระบุ
เลขที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๖)  ให้แนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
ส าเนาใบประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม  ส าเนาใบประกอบวชิาชพีทันตกรรม  หรือส าเนาใบประกอบวชิาชพี 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  พร้อมด้วยส าเนาใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข  
ก าหนด 

(๔) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๗)  ให้แนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์ 
แผนไทย  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือส าเนาใบรับรองตามกฎหมาย  
ว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในกรณีที่เป็นหมอพ้ืนบ้าน  พร้อมด้วยส าเนาใบรับรองการผ่าน  
การอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๙)  (๑๐)  หรือ  (๑๑)  ให้ระบุเลขทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  เลขทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  หรือเลขทะเบียนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมาย  
ว่าด้วยสหกรณ์  แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและ  
ก ากับดูแลของผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๘)   

(๖) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๑๒)  (ก)  ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  รวมทั้งแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
ของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 

(๗) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๑๒)  (ข)  (ค)  หรือ  (ง)  หรือข้อ  ๒๘  (๗)  (ก)  
(ข)  หรือ  (ค)  ให้ระบุชื่อผู้รับอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาต 

(๘) ในกรณีที่ เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๑๒)  (จ)  ให้แนบหนังสือที่แสดงว่า   
ได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๑๒)  (ข)  (ค)  หรือ  (ง)  
และระบุชื่อผู้รับอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตที่ด าเนินการร่วมกันนั้น   

(๙) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต 
(๑๐) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตและหนังสือแสดงว่า  

ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๑๑) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลตาม  (๒)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  หรือ  (๑๐)   
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

(๑๒) แผนที่แสดงที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ที่ขออนุญาต  สถานที่เก็บ  และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ 
ในบริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงลักษณะของสถานที่ดังกล่าว 

(๑๓) รายละเอียดแผนการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  การจ าหน่าย  หรือการใช้ประโยชน์  
แล้วแต่กรณี  และมาตรการรักษาความปลอดภัย 

(๑๔) ในกรณีการขออนุญาตเพ่ือการวิจัย  ให้แนบโครงการวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ  
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

 (ก) กรณีที่ เป็นการวิจัยในมนุษย์  ให้แนบเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามที่เลขาธิการก าหนด   

 (ข) กรณีที่เป็นการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  ให้แนบเอกสารหรือ
หลักฐานที่แสดงว่าได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพ่ืองาน  
ทางวิทยาศาสตร์ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๑๕) ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเพ่ือการศึกษา  ให้แนบหลักสูตร  ลักษณะการจัดการเรียน
การสอน  รูปแบบการแสดงนิทรรศการ  หรือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต 

หมวด  ๙ 
การขออนญุาตน ายาทีม่ีกญัชาปรุงผสมอยูต่ิดตัวเข้ามาในหรอืออกไปนอกราชอาณาจักร 

ส าหรบัผู้ป่วยเดนิทางระหว่างประเทศ 
 
 

ข้อ ๓๐ ผู้ขออนุญาตน ายาที่มีกญัชาปรุงผสมอยู่ตดิตวัเขา้มาในหรอืออกไปนอกราชอาณาจกัร  
ต้องเป็นผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจ าเป็นต้องน ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ติดตัวเข้ามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรคเฉพาะตัวในปริมาณเท่าที่จ าเป็นส าหรับการใช้รักษาไม่ เกิน 
เก้าสิบวัน 

การน ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ซึ่งเหลือจากปริมาณที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ติดตัวเข้ามาใน 
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรส าหรับการเดินทางในครั้งนั้น  ไม่ต้องขออนุญาตตามวรรคหนึ่งอีก   

ข้อ ๓๑ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๓๐  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตน ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
ติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่น ายาที่มีกัญชา  
ปรุงผสมอยู่เข้ามาในราชอาณาจักรในแต่ละครั้ง  พร้อมด้วยใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา   

ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๓๐  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตน ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ติดตัวออกไป  
นอกราชอาณาจักร  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่น ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  
ออกไปนอกราชอาณาจักรในแต่ละครั้ง  พร้อมด้วยใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ  
เวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   
ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา  ทั้งนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้านให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๖/๕  (๒) 

ใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ป่วย   
การวินิจฉัยโรคหรืออาการของผู้ป่วย  ชื่อและรูปแบบของยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   ขนาดที่ใช้   
และจ านวนหรือปริมาณที่ผู้ประกอบวิชาชีพสั่ง  รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว 

หมวด  ๑๐ 
การยื่นค าขอและการอนญุาต 

 
 

ข้อ ๓๒ การยื่นค าขอ  การอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต
ตามกฎกระทรวงนี้  ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้การด าเนินการดังกล่าวกระท า  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๑) กรณีผลิต  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา 
 (ก) ในกรุงเทพมหานคร  ให้กระท า  ณ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กระทรวงสาธารณสุข 
 (ข) ในจังหวัดอื่น  ให้กระท า  ณ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิต  

จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชาตั้งอยู่ 
(๒) กรณีน าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชา  ให้กระท า  ณ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กระทรวงสาธารณสุข  หรือสถานที่อื่นที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๓๓ เมื่อได้รับค าขออนุญาต  ให้ผู้อนุญาตตรวจสอบค าขออนญุาต  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร

และหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่  ถ้าถูกต้องและครบถ้วน  ให้ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอ
อนุญาต  แต่หากค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานใด  ให้แจ้งผู้ขออนุญาต  
ทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น  ให้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตด าเนินการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการ
ได้ในขณะนั้น  ให้บันทึกความบกพร่องนั้นไว้  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขออนุญาต  
หรือจัดส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตก าหนด   
ในกรณีที่การยื่นค าขออนุญาตมิได้กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้อนุญาตและผู้ขออนุญาต  
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขออนุญาตหรือไม่จัดส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน 
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตก าหนด  ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์ 
จะด าเนินการต่อไป  และให้ผู้อนุญาตคืนค าขออนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานให้แก่ผู้ขออนุญาต  พร้อมทั้ง 
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ทราบด้วย  และให้ผู้อนุญาตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ค าขออนุญาตผลิต  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร   และหลักฐานถูกต้อง 
และครบถ้วน  และผู้ขออนุญาตช าระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาเสพติด  
ให้โทษแล้ว  ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขออนุญาตและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  และ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ค าขออนุญาต  รวมทั้งข้อมูล   
เอกสาร  และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  โดยให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีขออนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้อนุญาตพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ 

(๒) กรณีขออนุญาตในท้องที่จังหวัดอื่น  ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเสนอค าขออนุญาต
ต่อคณะกรรมการจังหวัดซึ่งประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  เกษตรจังหวัด   
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 
ที่ เกี่ยวข้อง  เป็นกรรมการ  และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ   
เพื่อพิจารณาจัดท าความเห็นเสนอผู้อนุญาตเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ค าขออนุญาตน าเข้าหรือส่งออก  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐาน 
ถูกต้องและครบถ้วน  และผู้ขออนุญาตช าระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ 
ยาเสพติดให้โทษแล้ว  ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขออนุญาตและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ   
และให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ค าขออนุญาต  รวมทั้งข้อมูล   
เอกสาร  และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน 

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ค าขออนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร 
และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  และผู้ขออนุญาตช าระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษแล้ว  ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ค าขออนุญาต  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบหรือผู้อนุญาตมีค าสั่งอนุญาต   
ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขออนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีมติหรือมีค าสั่งดังกล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่ให้ความเห็นชอบหรือผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุญาต  ให้ผู้อนุญาต 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีมติไม่ให้ความเห็นชอบหรือมีค าสั่ง  
ไม่อนุญาต  แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ 

ข้อ ๓๘ ผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชาที่จะมีการน าเข้าหรือส่งออกในแต่ละครั้ง  
ต้องได้รับใบอนุญาตทุกครัง้ที่น าเขา้หรอืส่งออก  โดยให้ผู้รับอนุญาตน าเขา้หรือส่งออกยื่นค าขอพร้อมดว้ย
เอกสารหรือหลักฐานส าหรับกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การขออนุญาตน าเข้ากัญชาในแต่ละครั้ง  ให้แนบเอกสารหรือหลักฐานซึ่งระบุชื่อ   
จ านวนหรือปริมาณ  และคุณลักษณะกัญชาตามที่ก าหนดในแบบค าขอ  รวมทั้งชื่อและที่ตั้งของสถานที่
ท าการของผู้ผลิตหรอืผู้ส่งกญัชาเข้ามาในราชอาณาจักร  ตลอดจนวิธีการในการน าเข้ามาในราชอาณาจกัร
ซึ่งกัญชา  ทั้งนี้  ในกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการป้องกัน  ปราบปราม  หรือแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดให้โทษ  หรือปฏิบัติตามความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  ให้ยกเว้น  
การแสดงชื่อและที่ตั้งของสถานที่ท าการของผู้ผลิตหรือผู้ส่งกัญชานั้นเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๒) การขออนุญาตส่งออกกัญชาในแต่ละครั้ง  ให้แนบเอกสารหรือหลักฐาน  ซึ่งระบุชื่อ  
จ านวนหรือปริมาณ  และคุณลักษณะกัญชาตามที่ก าหนดในแบบค าขอ  รวมทั้งชื่อและที่ตั้งของสถานที่
ท าการของผู้น ากัญชาเขา้ประเทศผู้รับ  ตลอดจนวิธีการในการส่งออกกัญชา  ทั้งนี้  ในกรณีที่ประเทศผู้รบั
มีการควบคุมกัญชา  ให้แนบใบอนุญาตน ากัญชาเข้าประเทศผู้รับหรือหนังสือรับรองซึ่งออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐของประเทศผู้รับกัญชานั้นด้วย 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ค าขออนุญาตน าเข้าหรือส่งออกในแต่ละครั้ง  รวมทั้งเอกสารและหลักฐาน 
ตามข้อ  ๓๘  (๑)  หรือ  (๒)  ถูกต้องและครบถ้วน  และผู้ขออนุญาตช าระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ 
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษแล้ว  ให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตน าเข้าหรือ  
ส่งออกแต่ละครั้งซึ่งกัญชาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ให้น าความในข้อ  ๓๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๔๐ ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชาในแต่ละครั้งปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) น ากัญชาที่น าเข้าหรือส่งออก  แล้วแต่กรณี  ไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ด่านอาหาร 

และยาของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เพ่ือท าการตรวจสอบพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน
แสดงผลการวิเคราะห์   

(๒) น าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชาตามชนิดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และตามจ านวนและปริมาณ 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองของประเทศที่จะน าเข้า  ในกรณีที่ส่งออกได้น้อยกว่าจ านวน  
และปริมาณดังกล่าว  ให้แจ้งต่อผู้อนุญาตเพื่อแก้ไขใบอนุญาตให้ถูกต้องตามปริมาณที่ส่งออกจริง 

(๓) ในกรณีน าเข้ากัญชา  ให้ผู้รับอนุญาตจัดให้มีใบรับรองสุขอนามัยพืช  และด าเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช  พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เลขาธิการก าหนดเพ่ือแสดง  
ณ  ด่านตรวจพืชด้วย 

(๔) ในกรณีน าเข้ากัญชาจากประเทศที่มีการควบคุม  ให้จัดส่งส าเนาใบอนุญาตส่งออกหรือ
หนังสือรับรองการส่งออกของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศที่ส่งออกนั้น  มาพร้อมกับกัญชาหนึ่งฉบับ  
และจัดให้มีการส่งส าเนาใบอนุญาตส่งออกหรือหนังสือรับรองการส่งออกอีกหนึ่งฉบับให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาด้วย 

ข้อ ๔๑ กรณีมีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการป้องกัน  ปราบปราม   
หรือแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ  หรือปฏิบัติตามความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ   
เลขาธิการอาจพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อ  ๓๘  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนส าหรับผู้รับอนุญาต 
น าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชาในแต่ละครั้งก็ได้ 

ข้อ ๔๒ ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา 
ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  พร้อมด้วย
ข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนดในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

ให้น าความในข้อ  ๓๓  ข้อ  ๓๔  ข้อ  ๓๕  ข้อ  ๓๖  และข้อ  ๓๗  มาใช้บังคับแก่การพิจารณา
ค าขอและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือลบเลือนในสาระส าคัญ  ให้ผู้รับอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย   
หรือลบเลือนในสาระส าคัญ  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบแจ้งความ  กรณีใบอนุญาตสูญหาย   
(๒) ใบอนุญาต  กรณีใบอนุญาตดังกล่าวถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
(๓) ข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนดในแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ให้น าความในข้อ  ๓๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอรับใบแทนใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม  
ในกรณีที่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานตามวรรคหนึ่งถูกต้อง  
และครบถ้วน  ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ ๔๔ ค าขอ  ใบอนุญาต  และใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้   ให้ เป็นไป   
ตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๑๑ 
การด าเนนิการของผู้รบัอนญุาต 

 
 

ข้อ ๔๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูกปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่ อนไข   

ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้าย  

ที่ท าจากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม  ระบุว่าเป็นสถานที่ผลิตกัญชา  
แสดงเลขที่ใบอนุญาต  ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต 

(๓) ใช้เมล็ดพันธุ์  เนื้อเยื่อ  หรือส่วนอื่นที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ท าพันธุ์ได้  ที่ได้รับอนุญาต  
ในการปลูกทุกครั้ง 

(๔) ปลูกกัญชาในสถานที่และพิกัดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และจัดท าแนวเขตพ้ืนที่ 
การเพาะปลูกที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเห็นได้ชัด 

(๕) ด าเนินการตามแผนการผลิต  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการผลิตได้   
ให้แจ้งขอปรับแผนการผลิตต่อผู้อนุญาตเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่า  ไม่สามารถ 
ด าเนินการดังกล่าวได้  ทั้งนี้  การขอปรับแผนการผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) จัดให้มีการแยกเก็บกัญชาเป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น  และเก็บในที่ซึ่งมั่นคงแข็งแรง  
และมีกุญแจใส่ไว้  หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน 

(๗) ในกรณีที่กัญชาถูกโจรกรรม  สูญหาย  หรือถูกท าลาย  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาต  
ทราบโดยมิชักช้า 

(๘) ในระหว่างการปลูก  หากผู้รับอนุญาตผลิตโดยการปลูกหรือผู้รับอนุญาตซึ่งเป็นผู้รับ
ผลผลิตจากผู้รับอนุญาตผลิตโดยการปลูก  ตรวจพบปริมาณสารปนเปื้อน  โลหะหนัก  หรือสารอื่น   
ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายเกินมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด  ให้ด าเนินการท าลายโดยแจ้ง 
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมการท าลาย  การท าลายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๙) ก่อนน ากัญชาออกจากสถานที่ปลูกทุกครั้ง  ต้องจัดให้มีการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบ
ป ริ ม า ณ ส า รแ คนน าบิ ไ ด อ อล   ( Cannabidiol,  CBD)   ส า ร เ ต ต ร า ไ ฮ โ ด ร แคนนาบิ น อล  
(Tetrahydrocannabinol,  THC)  หรือสารส าคัญอื่นและสิ่งปนเปื้อน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้จัดเก็บหลักฐาน   
แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์นั้นไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันวิเคราะห์  ณ  สถานที่ปลูกที่ได้รับอนุญาต  
ในกรณีที่พบปริมาณสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายเกินมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด   
ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการท าลายหรือด าเนินการอื่นใด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

(๑๐) แจ้งวันและเวลาการเก็บเกี่ยวกัญชาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ก่อนการเก็บเกี่ยวและให้ด าเนินการเก็บเกี่ยวโดยบันทึกวันและเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ปริมาณ  
ที่ผลิตได้  ในบัญชีและรายงานประจ าเดือนเพ่ือรายงานต่อเลขาธิการ 

(๑๑) จัดให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุกัญชาที่ผลิต  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๓๔/๑  (๓) 

(๑๒) แจ้งก าหนดการขนส่งกัญชาล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
ก่อนการขนส่ง  ทั้งนี้  การขนส่งให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา   

(๑๓) จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่ายกัญชาตามที่ได้รับอนุญาต  และเสนอรายงานต่อเลขาธิการ  
ทราบเป็นรายเดือนและรายปี  ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี  แล้วแต่กรณี  บัญชีดังกล่าว 
ให้เก็บรักษาไว้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายในบัญชีและพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ ได้ทุกเวลาในขณะเปิดท าการ  ทั้งนี้   บัญชีรับจ่ายและรายงานให้เป็นไปตามแบบที่ 
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๓๔/๔  วรรคสอง 

(๑๔) จัดให้มีระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือควบคุมและก ากับดูแลให้เป็นไป 
ตามที่ได้รับอนุญาต  ตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๔๖ ให้ผู้ รับอนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุ งผสมอยู่ โดยการปรุ งยาส าหรับคนไข้ 
เฉพาะรายปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ปรุงยาที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้าย 
ที่ท าจากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม  ระบุว่าเป็นสถานที่ปรุงยา   
แสดงเลขที่ใบอนุญาต  ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต 

(๒) ปรุงยาเฉพาะต ารับยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เสพได้ตามมาตรา  ๕๘  วรรคสอง  
ทั้งนี้  การปรุงยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

(๓) ปรุงยาและเก็บยาที่ปรุงแล้วในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และจัดให้มีระบบ 
การควบคุมความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๔) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับ  หรือค าเตือน  หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือ  
หีบห่อบรรจุกัญชาที่ผลิต  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๓๔/๑  (๓) 

(๕) จัดให้มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย  และรายงานเหตุการณ์ 
ไม่พึงประสงค์  (adverse  event)  ที่เกิดจากการใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ทั้งนี้  การประเมิน
ประสิทธิผลและความปลอดภัย  และการรายงานให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  และ  (๑๓)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาต
ผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะรายด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๗ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชาที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย 
ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด า เนินการผลิตตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  ในกรณีที่เป็นการผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ต้องได้รับการรับรองต ารับ  
ตามหมวด  ๑๒  การรับรองต ารับยา  และให้ผลิตได้เฉพาะต ารับยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เสพได้
ตามมาตรา  ๕๘  วรรคสอง 

(๒) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย 
หรือด้านเภสัชกรรมไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ควบคุมการผลิตยา  
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  แล้วแต่กรณี 

(๓) ผลิตและเก็บกัญชาในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และจัดให้มีระบบการควบคุม  
ความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

(๔) จัดเก็บตัวอย่างกัญชาที่ผลิตทุกครั้งในปริมาณที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์หรือ  
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน  โดยต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหลังวันสิ้นอายุ  และต้องเก็บ
รักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ใช้จ าหน่าย 

(๕) ก่อนการน ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ไปจ าหน่าย  ให้ส่งตัวอย่างยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
ที่ผลิตขึ้นอย่างน้อยในสามรุ่นแรกของการผลิตไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้ องปฏิบัติการ  ตรวจวิเคราะห์   
เพ่ือควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน  เมื่อผลการตรวจวิเคราะห์ได้มาตรฐานแล้ว  จึงให้จ าหน่ายได้   
และให้จัดเก็บหนงัสือรบัรองผลการตรวจวิเคราะห์นัน้ไว้ไม่นอ้ยกว่าสามป ี ณ  สถานที่ผลิตที่ไดร้ับอนญุาต  
ในกรณีที่ไม่ได้มาตรฐาน  ให้ผู้รับอนุญาตท าลายภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือด าเนินการ
อื่นใด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) ในกรณีที่พบว่ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่มีคุณภาพไม่ เป็นไปตามที่ ได้รับอนุญาต   
ให้ผู้อนุญาตจัดเก็บยาหรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตเรียกเก็บยาคืน  ทั้งนี้  การจัดเก็บยาและการเรียกเก็บยาคืน  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๗) ในกรณีที่ผู้อนุญาตเป็นผู้จัดเก็บยาตาม  (๖)  ให้ผู้รับอนุญาตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การด าเนินการ  ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๒)  (๕)  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  และข้อ  ๔๖  (๔)  และ  (๕)   
มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาตผลิตกัญชาที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาส าหรับคนไข้
เฉพาะรายด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๘ ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้ากัญชาปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ในกรณีที่เป็นการน าเข้ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ควบคุมการน าเข้า  แล้วแต่กรณี   

(๒) จัดให้มีระบบการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่น าเข้ากัญชา  ตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้ายที่ท า
จากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม  ระบุว่าเป็นสถานที่น าเข้ากัญชา  
แสดงเลขที่ใบอนุญาต  ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต   

(๔) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตในต่างประเทศ  ซึ่งแสดงรายละเอียดคุณลักษณะ  รวมทั้ง  
ผลการวิเคราะห์คุณภาพกัญชาที่น าเข้า 

(๕) ด าเนินการตามแผนการน าเข้า  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการน าเข้าได้   
ให้แจ้งขอปรับแผนการน าเข้าต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถ 
ด าเนินการดังกล่าวได้  ทั้งนี้  การขอปรับแผนการน าเข้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการก าหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับ  หรือค าเตือน  หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือ  
หีบห่อบรรจุกัญชาที่น าเข้า  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๓๔/๒  (๓) 

(๗) ในกรณีที่เป็นการน าเข้ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ต้องได้รับการรับรองต ารับตามหมวด  ๑๒   
การรับรองต ารับยาและให้น าเข้าได้เฉพาะต ารับยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เสพได้ตามมาตรา  ๕๘   
วรรคสอง 

(๘) ในกรณีที่เป็นการน าเข้ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ให้จัดเก็บตัวอย่างทุกรุ่น  การผลิต  
ที่น าเข้าในปริมาณที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์หรือการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน  โดยต้องเก็บ
รักษาไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหลังวันสิ้นอายุ  และต้องเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ใช้จ าหน่าย 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  ข้อ  ๔๖  (๕)  และข้อ  ๔๗  (๖)   
และ  (๗)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาตน าเข้ากัญชาด้วยโดยอนุโลม 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๔๙ ให้ผู้รับอนุญาตส่งออกกัญชาปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ เป็นการส่งออกยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพ 

เภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย  หรือ  
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ควบคุมการส่งออก  แล้วแต่กรณี   

(๒) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้าย  
ที่ท าจากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม  ระบุว่าเป็นสถานที่ส่งออกกัญชา  
แสดงเลขที่ใบอนุญาต  ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต   

(๓) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตในประเทศซึ่งแสดงรายละเอียดคุณลักษณะ  รวมทั้ง 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพกัญชาที่ส่งออก 

(๔) ด าเนินการตามแผนการส่งออก  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการส่งออกได้   
ให้แจ้งขอปรับแผนการส่งออกต่อผู้อนุญาตเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วั นที่ปรากฏว่า 
ไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้  ทั้งนี้  การขอปรับแผนการส่งออกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการ 
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับ  หรือค าเตือน  หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือ  
หีบห่อบรรจุกัญชาที่ส่งออก  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๓๔/๒  (๓) 

(๖) ในกรณีที่เป็นการส่งออกยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ให้จัดเก็บตัวอย่างทุกรุ่นการผลิต 
ที่ส่งออกในปริมาณที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์หรือการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน  โดยต้อง 
เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหลังวันสิ้นอายุ  และต้องเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ใช้จ าหน่าย 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับ
อนุญาตส่งออกกัญชาด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๕๐ ให้ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้าย  

ที่ท าจากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม  ระบุว่าเป็นสถานที่จ าหน่ายกัญชา   
แสดงเลขที่ใบอนุญาต  ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต 

(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับ  ค าเตือน  หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อ
บรรจุกัญชาที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้าจัดท าขึ้นมิให้ช ารุดบกพร่อง   

(๓) จัดให้มีส าเนาใบอนุญาตจ าหน่ายกัญชาไปพร้อมการขนส่งกัญชาตามที่ได้รับอนุญาต 
ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาต 

จ าหน่ายกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๕๑ ให้ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพ่ือใช้ทางการแพทย์ปฏิบัติ  

ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๑) ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่จ าหน่ายต้องได้รับการรับรองต ารับตามหมวด  ๑๒  การรับรอง
ต ารับยาแล้ว 

(๒) ผู้สั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง   

(๓) ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายในสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  ต้องจ าหน่ายโดยผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ  และจ าหน่ายให้แก่ผู้ซึ่งมีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพตาม  (๒)  โดยใบสั่งยาดังกล่าว
ให้ใช้ได้ครั้งเดียว  และใช้ได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก 

(๔) ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์
สมุนไพร  ต้องจ าหน่ายโดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  และจ าหน่ายให้แก่ผู้ซึ่งมีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพ
ตาม  (๒)  โดยใบสั่งยาดังกล่าวให้ใช้ได้ครั้งเดียว  และใช้ได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  ข้อ  ๔๖  (๕)  และข้อ  ๕๐  (๑)  และ  
(๒)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อใช้ทางการแพทย์
ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๕๒ ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  ข้อ  ๔๖  (๕)  และข้อ  ๕๐  (๑)  
และ  (๒)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ส าหรับคนไข้
เฉพาะรายด้วยโดยอนุโลม  ทั้งนี้  การสั่งใช้ยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๕๓ ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๒)  และ  (๑๓)  และข้อ  ๕๐  (๒)  มาใช้บังคับ
แก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชาด้วยโดยอนุโลม  และให้ผู้รับอนุญาต
ดังกล่าวแสดงใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อร้องขอ 

ข้อ ๕๔ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา  
เพื่อการศึกษาหรือเพ่ือใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการผลิต  น าเข้า  หรือส่งออก  ต้องจัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย   
ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้ายที่ท าจากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาด  
เหมาะสม  ระบุว่าเป็นสถานที่ผลิต  น าเข้า  หรือส่งออกกัญชา  แล้วแต่กรณี  แสดงเลขที่ใบอนุญาต   
ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต 

(๒) ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง  ต้องแสดงใบอนุญาตต่อพนักงาน 
เจ้าหน้าที่เมื่อร้องขอ 

(๓) ด าเนินการตามแผนการผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือใช้ประโยชน์  แล้วแต่กรณี  
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนดังกล่าวได้  ให้แจ้งขอปรับแผนการด าเนินการต่อผู้อนุญาต  

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



เพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้  ทั้งนี้  การขอปรับ
แผนการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) ในกรณีที่เป็นการผลิต  น าเข้า  หรือส่งออก  ต้องจัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับหรือ  
ค าเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุกัญชา  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง  ต้องดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับ  
หรือค าเตือน  หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรอืหีบห่อบรรจุกัญชาที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรอืผู้รับอนญุาต
น าเข้าจัดท าขึ้นมิให้ช ารุดบกพร่อง 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับ
อนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา  เพ่ือการศึกษา  หรือเพ่ือใช้
ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๕๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา   
เพื่อการวิจัยปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือมีไว้ในครอบครอง  ซึ่งยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่รายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  (adverse  event)  ที่เกิดจากการใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือการวิจัย  
ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ในกรณีที่เป็นการผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ให้จัดเก็บตัวอย่างของยา  
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ได้จากการวิจัยในปริมาณที่เพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน   
รวมทั้งการตรวจสอบซ้ า  ทั้งนี้   ต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อยสองปีนับแต่วันสิ้นสุดการวิจัยหรือยุติ  
โครงการวิจัย   

(๓) ในกรณีที่การวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยุติโครงการวิจัย  และมีกัญชา  หรือยาที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยู่คงเหลือ  ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือควบคุมการท าลายหรือ
ด าเนินการอื่นใด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  และข้อ  ๕๔  (๑)  (๒)  (๔)  และ  (๕)   
มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครอง  
ซึ่งกัญชาเพื่อการวิจัยด้วยโดยอนุโลม 

หมวด  ๑๒ 
การรบัรองต ารับยา 

 
 

ข้อ ๕๖ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ต้องน าต ารับยา 
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่นั้นมาขอรบัรองต ารับกอ่น  และเมื่อได้รับใบส าคัญการรบัรองต ารับยาแล้วจึงจะผลติ
หรือน าเข้าได้   

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๕๗ บทบัญญัติข้อ  ๕๖  ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา 
(๒) การผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือ

น าเข้าเพื่อขอรับรองต ารับยาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๓) การผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อการส่งออก 
ข้อ ๕๘ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้ รับอนุญาตน าเข้าซึ่งประสงค์จะขอรับรองต า รับยา   

ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ประเภทของแข็งชนิดเม็ดหรือแคปซูล  ให้ยื่นขอ   

รับรองต ารับได้ชนิดใดชนิดหนึ่งในหนึ่งสูตรตัวยาส าคัญต่อหนึ่งความแรง   
(๒) ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ประเภทของเหลวที่ไม่ใช่ยาฉีด  ให้ยื่นขอรับรองต ารับได้ 

หนึ่งสูตรตัวยาส าคัญต่อหนึ่งความแรง 
(๓) ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ประเภทยาฉีด  ให้ยื่นขอรับรองต ารับได้หนึ่งสูตร   

ตัวยาส าคัญต่อหนึ่งความแรง 
(๔) ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ประเภทอื่น  ให้ยื่นขอรับรองต ารับได้หนึ่งสูตรตัวยาส าคัญ 

ต่อหนึ่งความแรงตามรูปแบบเภสัชภัณฑ์นั้น 
ข้อ ๕๙ การยื่นค าขอรับรองต ารับยาตามข้อ  ๕๘  ต้องแจ้งรายการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ชื่อต ารับยา 
(๒) ชื่อ  ปริมาณ  และหน้าที่ของวัตถุต่าง  ๆ  อันเป็นส่วนประกอบของต ารับยาพร้อมระบุ

ต ารายาหรือเอกสารอ้างอิงอื่น 
(๓) ขนาดบรรจุ 
(๔) วิธีวิเคราะห์มาตรฐานของส่วนประกอบของต ารับยา   
(๕) ฉลาก 
(๖) เอกสารก ากับ 
(๗) ชื่อผู้ผลิตและประเทศที่สถานที่ผลิตตั้งอยู่ 
(๘) ลักษณะและสีของยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในต ารับยา 
(๙) เครื่องหมายการคา้ที่จดทะเบยีนไว้กับกระทรวงพาณิชย์หรือสัญลักษณ์บนเม็ดหรือแคปซูล 

(๑๐) ชื่อผู้แทนจ าหน่าย  ในกรณีที่มีผู้แทนจ าหน่าย 
(๑๑) ขนาดการใช้และวิธีใช้ 
ข้อ ๖๐ ในการขอรับรองต ารับยา  ให้ยื่นค าขอพร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  และเลขที่ใบอนุญาต

ของผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้าดังกล่าว 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๒) รูปถ่ายของต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   
(๓) ตัวอย่างต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
(๔) ฉลากและเอกสารก ากับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
(๕) ข้อมูลแสดงคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยของยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   

ตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๖) หนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ผลิตและการจ าหน่าย  กรณีการน าเข้าต ารับยา 
(๗) หนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ผลิต  กรณีการผลิตต ารับยาภายในประเทศ 
(๘) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการในการขอรับรองต ารับยาและเรื่องอื่น ๆ   

ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับการขอรับรองต ารับยา 
การขอรับรองต ารับยาและการออกใบส าคัญการรับรองต ารับยา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๖๑ ในการพิจารณาออกใบส าคัญการรับรองต ารับยา  ให้ผู้ขอรับรองต ารับยา   

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่าย  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๖๒ การแก้ไขรายการที่ได้รับการรับรองต ารับยาไว้แล้ว  จะกระท าได้  เมื่อได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากผู้อนุญาต 

การขอแก้ไขรายการต ารับยาและการอนุญาตให้แก้ ไขรายการต ารับยา  ให้ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๖๓ ใบส าคัญการรับรองต ารับยาให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก   
ในกรณีที่ผู้รับใบส าคัญการรับรองต ารับยาประสงค์จะขอต่ออายุใบส าคัญการรับรองต ารับยา   

ให้ยื่นค าขอต่ออายุก่อนวันที่ใบส าคัญการรับรองต ารับยาสิ้นอายุ  และเมื่อได้ยื่นค าขอแล้ว  ให้ผู้รับใบส าคัญ 
การรับรองต ารับยาประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญ  
การรับรองต ารับยานั้น 

การขอต่ออายุและการต่ออายุใบส าคัญการรับรองต ารับยา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๖๔ ในกรณี ใบส าคัญการรับรองต ารับยาสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือลบเลือน   
ในสาระส าคัญ  ให้ผู้รับใบส าคัญแจ้งต่อผู้อนุญาต  และยื่นค าขอรับใบแทนใบส าคัญการรับรองต ารับยา  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือลบเลือนในสาระส าคัญ 

การขอรับและการออกใบแทนใบส าคัญการรับรองต ารับยา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๖๕ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ผู้รับใบส าคัญการรับรองต ารับยามีหน้าที่   
ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๑) รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์   
(๒) แสดงข้อความหรือสัญลักษณ์บนฉลากหรือเอกสารก ากับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
(๓) ด าเนินการตามรูปแบบหรือขนาดบรรจุของต ารับยาที่ได้รับการรับรองแล้ว 
(๔) จ าหน่ายต ารับยาตามช่องทางที่ก าหนด 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา   
ข้อ ๖๖ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการรับรองต ารับยาที่ได้รับใบส าคัญการรับรองต ารับยาไว้แล้ว   

ต่อมาปรากฏว่าไม่มีสรรพคุณตามที่ได้รับการรับรองต ารับยาไว้  อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้  หรือมีเหตุผล  
อันไม่สมควรที่จะอนุญาตให้ต่อไป  ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี   
และให้รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบส าคัญการรับรองต ารับยานั้นได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๑๓ 
การผลติและการจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ่

เพือ่ใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเขา้ถึงยา 
 
 

ข้อ ๖๗ ในหมวดนี้   
“รูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา”  หมายความว่า  การบริหารจัดการกัญชาเพ่ือให้ผู้ป่วย 

ซึ่งมีความจ าเป็นสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้  โดยการอนุญาตให้สามารถผลิตหรือจ าหน่าย
ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยมาแล้ว  โดยได้รับ 
การยกเว้นไม่ต้องขอรับรองต ารับยาตามหมวด  ๑๒  การรับรองต ารับยา 

ข้อ ๖๘ ผู้ขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา   
ต้องเป็น 

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์    
เภสัชศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์   

(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๓) สภากาชาดไทย 
ข้อ ๖๙ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๖๘  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   

เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา  ให้ยื่นค าขออนุญาตผลิตตัวอย่างต ารับยานั้นต่อผู้อนุญาต   
พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือที่หน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน   
(๒) หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต   

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๓) ข้อมูลแสดงคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยของยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
ที่ขออนุญาตผลิต 

การผลิตตัวอย่างต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศก าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๗๐ ผู้รับอนุญาตผลิตตัวอย่างต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษ
ส าหรับการเข้าถึงยา  ซึ่งประสงค์จะผลิตยาตามต ารับยานั้นเพ่ือจ าหน่าย  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  
พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ตามข้อ  ๖๙  และข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ฉลากและเอกสารก ากับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
(๒) เอกสารแสดงวิธีการผลิตและการควบคุมคุณภาพยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ตลอดจน  

ผลการตรวจวิเคราะห์ยานั้น 
(๓) แผนการผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา   

ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต  เช่น  การด าเนินการ   
กับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ได้จากการผลิต  มาตรการรักษาความปลอดภัย  การขนส่ง  หรือการท าลาย 
กัญชาในส่วนที่เหลือ   

(๔) แผนที่แสดงที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ที่ขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ 
ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา  เส้นทางการเข้าถึงและขนาดของพ้ืนที่ของสถานที่นั้น  และสิ่งปลูกสร้าง 
ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงลักษณะของสถานที่ที่ขออนุญาต   

(๕) คู่มือการสั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   หรือคู่มือการอบรมการสั่งใช้ยาที่มีกัญชา 
ปรุงผสมอยู่  ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์   
ที่ประสงค์จะสั่งจ่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา 

(๖) โครงการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผลิต
ภายใต้รูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยาเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

ข้อ ๗๑ การอนุญาตให้ผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ 
การเข้าถึงยาตามข้อ  ๗๐  ต ารับยาที่จะอนุญาตได้ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นต ารับยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เสพได้ตามมาตรา  ๕๘  วรรคสอง   
(๒) เป็นต ารับยาที่ไม่ซ้ ากับต ารับยาที่ผ่านการรับรองตามหมวด  ๑๒  การรับรองต ารับยา 
ข้อ ๗๒ การขออนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ 

การเข้าถึงยา  ต้องเป็นต ารับยาที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา  ทั้งนี้  
การจ าหน่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๗๓ ผู้ขออนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ 
การเข้าถึงยา  ต้องเป็น   

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๒) สภากาชาดไทย   
(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ 

การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ประยุกต์  ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง   

(๔) ผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา 
(๕) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล  และมีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  เป็นผู้สั่งจ่ายยาที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยู่ 

ข้อ ๗๔ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๗๓  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  
เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาพร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๗๓  (๑)  หรือ  (๒)  ให้แนบหนังสือที่หน่วยงาน 
ของรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน   

(๒) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๗๓  (๓)  ให้แนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
ส าเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ส าเนาใบประกอบ 
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  แล้วแต่กรณี   
พร้อมด้วยส าเนาใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด   

(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๗๓  (๔)  ให้ระบุชื่อผู้รับอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาต 
(๔) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๗๓  (๕)  ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

สถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  รวมทั้งแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
ของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 

(๕) พิกัดของสถานที่จ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ 
การเข้าถึงยา 

(๖) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลตาม  (๓)  และ  (๔) 
ข้อ ๗๕ ให้น าความในข้อ  ๓๒  ข้อ  ๓๓  ข้อ  ๓๔  ข้อ  ๓๖  ข้อ  ๓๗  ข้อ  ๔๓   

และข้อ  ๔๔  มาใช้บังคับแก่การยื่นค าขอและการอนุญาตตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษ
ส าหรับการเข้าถึงยา  ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนดในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต  
รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผลิตภายใต้ 
รูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยาที่มีการตรวจสอบทุกครั้งในปีที่ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

(๒) รายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามโครงการติดตามประสิทธิผล  และความปลอดภยั
จากการใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผลิตภายใต้รูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา 

ข้อ ๗๖ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตตัวอย่างยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ
การเข้าถึงยาปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้าย 
ที่ท าจากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม  ระบุว่าเป็นสถานที่ผลิตยาที่มีกัญชา 
ปรุงผสมอยู่  แสดงเลขที่ใบอนุญาต  ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต 

(๒) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับ  หรือค าเตือน  หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือ 
หีบห่อบรรจุตัวอย่างยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผลิต  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๓๔/๑  (๓) 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  และ  (๑๓)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาต
ผลิตตัวอย่างต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยาด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๗๗ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ 
การเข้าถึงยา  ด าเนินการผลิตตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา   

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๕)  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  ข้อ  ๔๖  (๔)  และ  (๕)  ข้อ  ๔๗   
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  และข้อ  ๗๖  (๑)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาต 
ผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยาด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๗๘ ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้อนุญาตมีอ านาจก าหนด 
ในเรื่องอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  เพ่ือให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ใน  
รูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยาปฏิบัติเพิ่มเติม 

(๑) ช่องทางการจ าหน่าย 
(๒) การแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์บนฉลากหรือเอกสารก ากับ 
(๓) รูปแบบของยาหรือขนาดบรรจุยา 
(๔) การแสดงสัญลักษณ์ก ากับไว้บนเม็ดยาหรือแคปซูล 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๕) การแก้ไขเพ่ิมเติมคู่มือการสั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  หรือคู่มือการอบรมการสั่งใช้ยา 
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ตามข้อ  ๗๐  (๕)  และการจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมด้วยก็ได้ 

ให้ผู้รับอนุญาตจัดท ารายงานการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสนอต่อเลขาธิการ  ตามแบบที่
เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๗๙ ให้ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ 
การเข้าถึงยาปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้าย  
ที่ท าจากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม  ระบุว่ าเป็นสถานที่จ าหน่ายยา 
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  แสดงเลขที่ใบอนุญาต  ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนญุาตตามใบอนญุาต 

(๒) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  เป็นผู้สั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  
การสั่งใช้ยาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือเจ้าของสัตว์ป่วย  โดยค านึงถึงความจ าเป็น  สภาวะ  
ของโรค  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  และประโยชน์ที่ผู้ป่วยแต่ละรายหรือสัตว์ป่วยจะได้รับ  ตลอดจน
อันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับยาอื่น  ทั้งนี้  การได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือเจ้าของสัตว์ป่วย  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  ข้อ  ๔๖  (๕)  และข้อ  ๕๐  (๒)   
มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษ
ส าหรับการเข้าถึงยาด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๐ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับโดยมีก าหนดห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผล 
ใช้บังคับ 

ให้โครงการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผลิต  
ภายใต้รูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยาตามข้อ  ๗๐  (๖)  ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลา 
ตามโครงการนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๘๑ หนังสือส าคัญแสดงการอนุญาตผลิต  จ าหน่าย  น าเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้   
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชา  ที่ออกตามกฎกระทรวงการขออนุญาต 
และการอนุญาตผลิต  จ าหน่าย  น าเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๔   
หรือในประเภท  ๕  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกัญชา  ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้   
และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสือส าคัญนั้นสิ้นอายุ 

้หนา   ๓๖
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ข้อ ๘๒ บรรดาค าขอรับหนังสือส าคัญและค าขอรับใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการอนุญาต 
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต  จ าหน่าย  น าเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้    
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๔  หรือในประเภท  ๕  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง   
กับกัญชาที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้ อนุญาต   
ให้ถือว่าเป็นค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ด้วยโดยอนุโลม   

ในกรณีที่ค าขอดังกลา่วมขี้อความแตกตา่งไปจากค าขอตามกฎกระทรวงนี้  ให้ผู้อนุญาตมอี านาจ
สั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมและให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น  เพ่ือให้ การเป็นไป 
ตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  11  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
ที่มีสารส าคัญซึ่งน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้  เช่น  เตตราไฮโดรแคนนาบินอล  (Tetrahydrocannabinol,  THC)   
และแคนนาบิไดออล  (Cannabidiol,  CBD)  แต่เตตราไฮโดรแคนนาบินอลเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท 
ส่วนกลางและท าให้เกิดการเสพติด  การน ากัญชามาใช้ประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนดจึงต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
และระมัดระวัง  รวมทั้งต้องมีมาตรการในการควบคุมอย่างรัดกุมเพ่ือป้องกันมิให้มีการน าไปใช้ในทางที่ผิด   
ดังนั้น  เพ่ือให้การน ากัญชามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน   
ตลอดจนเพ่ือให้กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่มีคุณภาพ  มาตรฐานและความปลอดภัย  ประกอบกับ 
มาตรา  ๒๖/๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๖/๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้การขออนุญาต 
และการอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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