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กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ.๒๕๖๔                                                      

ข้อมูลทั่วไป :  กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ท่ีมีสารส าคัญซึ่งน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เช่น สาร THC CBD ซึ่งสาร THC           
เป็นสารท่ีออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางและท าให้เกิดการเสพติด การน ากัญชามาใช้ประโยชน์ตามท่ีกฎหมายก าหนดจึงต้องเป็นไป                     
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง การขอรับอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับอนุญาตตามท่ีกฎหมายก าหนด       
วัตถุประสงค์การขออนุญาตผลิต (ปลูก สกัด แปรรูป ผลิตภัณฑ์ต ารับ) น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชา : 
(๑) เพื่อใช้ทางการแพทย์: ส าหรับการขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย  
(๒) เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ : ส าหรับการขออนุญาตผลิต (ปลูก/ท่ีมิใช่การปลูกหรือปรุงยา) น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 
(๓) เพื่อป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติด : ส าหรับการขออนุญาตน าเข้า ส่งออก ครอบครอง 
(๔) เพื่อการศึกษา วิจัย ใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ : ส าหรับการขออนุญาตผลิต (ปลูก/ท่ีมิใช่การปลูกหรือปรุงยา) น าเข้า ส่งออก 
จ าหน่าย ครอบครอง 
(๕) เพื่อใช้ปฐมพยาบาลในเรือหรือเครื่องบิน : ส าหรับการขออนุญาตครอบครอง  
(๖) เพื่อน ายาติดตัวส าหรับผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ : ส าหรับผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศจ าเป็นต้องใช้ยากัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว (ใน
ปริมาณไม่เกิน ๙๐ วัน) 
การยื่นค าขอ : ให้ยื่นค าขอผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในยื่น ณ สถานที่ ดังนี้  
• กรณีการผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชา 
     - เขตกรุงเทพมหานคร  : ยื่นท่ี กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.  /  เขตต่างจังหวัด  ยื่นท่ี สสจ. ณ ท้องท่ีท่ีสถานท่ีน้ันต้ังอยู่ 
• กรณี การน าเข้า หรือส่งออกกัญชา ให้ย่ืนท่ีกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. เท่าน้ัน 
หน้าที่การด าเนินการหลังได้รับอนุญาต :  
(๑)    จัดให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท่ีได้รับอนุญาต รายละเอียดป้ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้รับอนุญาต 
(๒)   จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับกัญชา หรือ ค าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุกัญชา   
(๓)    จัดให้มีการแยกเก็บกัญชา เป็นสัดส่วนแยกจากพืชชนิดอื่น สารอื่น หรือวัตถุอื่นๆ   
(๔)   ในกรณีท่ีกัญชา ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกท าลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 
(๕)   จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่ายกัญชา ตามท่ีได้รับอนุญาต และเสนอรายงานต่อเลขาธิการทราบเป็นรายเดือนและรายปี ภายใน ๓๐ วันนับแต่                           
       วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี   
(๖)   ด าเนินการตามแผนการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ตามท่ีได้รับอนุญาต หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รีบแจ้ง 
(๗)   จัดให้มีระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อควบคุมและก ากับดูแลให้เป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาต 
(๘)   กรณีได้รับอนุญาตให้ผลิต (ปลูก) ควรจัดให้มีระบบความปลอดภัยของสถานท่ี และปลูกในสถานท่ี พิกัดตามท่ีได้รับอนุญาต ก่อนน าออกจาก 
      สถานท่ีปลูกทุกครั้ง ต้องจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน โลหะหนักด้วย ท้ังน้ี ต้องแจ้งวันเวลาการเก็บเกี่ยว และการขนส่ง    
       ล่วงหน้าก่อนการด าเนินการ 
(๙)   กรณีได้รับอนุญาตให้ผลิต (ปรุง) ควรปรุงยาเฉพาะต ารับยาท่ีให้เสพได้ตาม ม. ๕๘ วรรคสอง ในสถานท่ีท่ีได้รับอนุญาตและมีการติดตามประสิทธิผล 

และความปลอดภัยจากการใช้ยา 
(๑๐) กรณีได้รับอนุญาตให้ผลิต (แปรรูป/สกัด/ผลิตภัณฑ์ต ารับ)  จัดให้มีระบบควบคุมความปลอดภัยของสถานท่ี ผลิตและเก็บในสถานท่ีท่ีได้รับ

อนุญาต กรณีผลิตต ารับยาต้องเป็นต ารับยาท่ีให้เสพได้ตาม ม.๕๘ วรรคสอง  และจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมการผลิต โดยก่อนน ายาออก
จากสถานท่ีผลิตต้องตรวจวิเคราะห์อย่างน้อย ๓ รุ่นการผลิตแรก ท้ังน้ี ควรเก็บ retained samples ไว้ในปริมาณท่ีเพียงพอ และหากพบว่ายาไม่มี
คุณภาพ  
ให้จัดเก็บหรือเรียกเก็บยาคืนด้วย 

(๑๑)  กรณีได้รับอนุญาตให้น าเข้าหรือส่งออก ต้องจัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิต (COA) ท่ีแสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพด้วย 
(๑๑) กรณีได้รับอนุญาตจ าหน่ายต ารับยา ผู้สั่งใช้ยาต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีกระทรวง สธ. รับรองแล้ว หากจ าหน่าย 

ในร้านยา  ต้องมีใบสั่งยาจากผู้ประกอบวิชาชีพ และจ าหน่ายโดยผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการ 
การผลิตและจ าหน่ายยาในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา (SAS) : 
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยสามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยภายใต้การดูแล 
ของแพทย ์ท้ังน้ี การสั่งใช้ยาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยด้วย 
การรบัรองต ารบั : 
ก าหนดหลักเกณฑ์การย่ืนขอรับรองต ารับยากัญชา และให้ใบส าคัญการรับรองต ารับมีอายุ ๕ ปี 
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ผลิต 

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

น าเข้า/ส่งออก จ าหน่าย ครอบครอง 

ปลูก 

ปรุงยา 

ท่ีมิใช่การปลูกหรือปรุงยา 

• เพื่อทางการแพทย์ 
• เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ 
• เพื่อการศึกษา วิจัย ใช้ส าหรับ

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 

• ส าหรับคนไข้เฉพาะราย 

• เพื่อทางการแพทย์ 
• เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ 

• เพื่อการศึกษา วิจัย ใช้ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 

•  

• เพื่อทางการแพทย์ 
• เพื่อป้องกัน ปราบปราม  

แก้ไขปัญหา ยส. 
• เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ 
• เพื่อการศึกษา วิจัย ใช้ส าหรับ

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 

• เพื่อทางการแพทย์ 
• เพื่อความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ 

• เพื่อการศึกษา วิจัย  
ใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
ตรวจวิเคราะห์ 

• เพื่อป้องกัน ปราบปราม  
แก้ไขปัญหา ยส. 

• เพื่อใช้ปฐมพยาบาลในเรือหรือ 
เครื่องบิน 

• เพื่อการศึกษา วิจัย ใช้ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 

* ให้ผู้รับอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก  
จ าหน่าย ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 
ครอบครอง 

น ายาติดตัว 

• ส าหรับผู้ป่วยเดินทางระหว่าง
ประเทศจ าเป็นต้องใช้ยากัญชา
เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว 
(ในปริมาณไม่เกิน ๙๐ วัน)  

 

การยื่นค าขอ 

• ให้ยื่นค าขอผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
• กรณีไม่สามารถยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  

ในยื่น ณ สถานที่ ดังนี ้:  
  กรณีการผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชา 
  - เขตกรุงเทพมหานคร  : ยื่นท่ี กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. 
  - เขตต่างจังหวัด : ยื่นท่ี สสจ. ณ ท้องท่ีท่ีสถานท่ีผลิต    
  จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองกัญชา ต้ังอยู่ 
  กรณีการน าเข้า หรือส่งออกกัญชา  
  ให้ยื่นท่ีกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. เท่านั้น  
 
 

การพิจารณาอนุญาต 

เมื่อยื่นค าขอรับอนุญาตแล้วมีขั้นตอนการพิจารณาดังนี้  
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอรับอนุญาต และ
เอกสารหลักฐาน 
(๒) กรณีผลิต น าเข้า หรือส่งออก ต้องตรวจสอบสถานท่ีตามข้อก าหนด
มาตรฐานสถานท่ีและระบบควบคุม 
(๓) กรณีผลิตท่ีต่างจังหวัด ค าขอรับอนุญาตและผลการตรวจสอบ
สถานท่ีต้องผ่านคณะกรรมการจังหวัด  แล้วส่งเรื่องมายัง อย. 
(๔) กรณีผลิต น าเข้า หรือส่งออก ต้องน าเรื่องเข้าประชุมต่อคณะอนุกรรมการ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษต่อไป 
(๕) กรณีผลิต น าเข้า หรือส่งออก สามารถออกใบอนุญาตเมื่อผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  
(๖) กรณีจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ผู้อนุญาตพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
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ผู้มีสิทธิยื่นขออนุญาต 

ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ปลูก ปรุงยาเฉพาะ
ราย 

มิใช่ปลูก/ปรุงยา SAS 
แพทย ์ ร่วมมือ

ระหว่าง
ประเทศ 

แพทย ์ ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

 แพทย ์ ปอ้งกัน
ปราบปราม 

ยส. 

ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

แพทย ์ ปอ้งกัน
ปราบปราม 

ยส. 

ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

แพทย ์ ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

SAS 

หน่วยงานของรัฐ        
มีหน้าที่ศกึษาวิจัย/การเรียนการสอน    
แพทย์ เภสัช วิทย์ เกษตร 
(เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ) 

√ √  √ √ 
(* ไม่มี

เกษตร) 

√  √ √  √ √ √  

หน่วยงานของรัฐ 
บรกิารทางการแพทย์ เภสัช หรอืวิทย์ 
(เช่น รพ.รัฐ/GPO/กรมแผนไทย/กรมการแพทย์) 

√ √ √ (*เฉพาะแพทย์/
เภสัชท่ีมีผู้ประกอบ
วิชาชีพแผนไทย, 

แผนไทยประยุกต์ท่ี
ผ่านการอบรมหลัก 
สูตรท่ีสธ.รับรอง
เป็นผู้ปรุงยา) 

√ √ 
(เฉพาะ

แพทย์/เภสัช) 

√  √ √  √ √ √ √ 
(* เฉพาะ
แพทย์/
เภสัช) 

หน่วยงานของรัฐ 
บรกิารทางเกษตรกรรม 
เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์/เภสัช 
(เช่น กรมวิชาการเกษตร/กระทรวงเกษตร) 

√ √  √  √  √ √  √ √ √  

หน่วยงานของรัฐ 
หน้าที่ป้องกัน ปรามปรามแก้ไข ปัญหา ยส. 
(เช่น ส านักงาน ปปส.) 

      √   √     

สภากาชาดไทย 
(เช่น รพ.จุฬา) 

√ √ √  (*ผู้ประกอบ
วิชาชีพแผนไทย

,แผนไทย
ประยุกต์ท่ีผ่าน

การอบรม
หลักสูตรท่ี สธ.

รับรองเป็น 
ผู้ปรุงยา) 

√ √ √  √ √  √ √ √ √ 

สรุปคณุสมบัตผิูม้ีสิทธิยืน่ขออนญุาต ตามกฎกระทรวงกญัชา  
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ผู้มีสิทธิยื่นขออนุญาต 

ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ปลูก ปรุงยาเฉพาะ
ราย 

มิใช่ปลูก/ปรุงยา SAS 
แพทย ์ ร่วมมือ

ระหว่าง
ประเทศ 

แพทย ์ ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

 แพทย ์ ปอ้งกัน
ปราบปราม 

ยส. 

ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

แพทย ์ ปอ้งกัน
ปราบปราม 

ยส. 

ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

แพทย ์ ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

SAS 

สถาบันอดุมศกึษาเอกชน 
(จัดการเรียนทางการแพทย์/เภสัชศาสตร์) 

  √(* ได้รับใบ
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล +
มีผู้ประกอบ
วิชาชีพแผนไทย, 
แผนไทยระยุกต์
ท่ีผ่านการอบรม
เป็น ผู้ปรุงยา) 

√   √   √      

วิสาหกิจชุมชน+รัฐ/สถาบันอุดมศึกษา √   √  

 
   √  √ 

(*เพ่ือปลูก
เท่านั้น) 

  √      

ผู้รบัอนญุาตผลติหรอืน าเข้ายาแผนปจบ./ 
แผนโบราณ/ผลิตภัณฑส์มุนไพร 

   √   √   √      

บุคคลธรรมดา/นติิบคุคล+ผู้รบัอนุญาต
ผลติยาแผนปจบ./แผนโบราณ/
ผลติภณัฑ์สมุนไพร 

√   √   √         

ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม/ 
เภสัชกรรม/ทนัตกรรม/สัตวแพทย์ชัน้หนึ่ง 
(ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสธ.
รับรอง) 

           √  √ 
(*ไม่มี
เภสัช) 

 

ผูป้ระกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย/
แผนไทยประยุกต์/หมอพืน้บ้าน 
(ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสธ.
รับรอง) 
 
 

  √         √  √  
(*เฉพาะ
แผนไทย/
แผนไทย
ประยุกต)์ 

สรุปคณุสมบัตผิูม้ีสิทธิยืน่ขออนญุาต ตามกฎกระทรวงกญัชา  

(*ร่วมผลิต 
พัฒนาสูตร
ต ารับยา) 
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ผู้มีสิทธิยื่นขออนุญาต 

ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ปลูก ปรุงยาเฉพาะ
ราย 

มิใช่ปลูก/ปรุงยา SAS 
แพทย ์ ร่วมมือ

ระหว่าง
ประเทศ 

แพทย ์ ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

 แพทย ์ ปอ้งกัน
ปราบปราม 

ยส. 

ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

แพทย ์ ปอ้งกัน
ปราบปราม 

ยส. 

ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

แพทย ์ ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

SAS 

ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล +  
มีผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย/
แผนไทยประยุกต์ ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรที่ สธ. รับรองเป็นผู้ปรุงยา 

  √          
 

 

 

  

ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ซ่ึงมี 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม           
ทันตกรรม สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง แพทย์
แผนไทย แพทยแ์ผนไทยประยุกต์      
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ สธ. รับรองเป็น 
ผู้สั่งจ่ายยา 

           √  √ 

ผู้รบัอนญุาตผลติกญัชา         √   √  √ 
(*ยา

กัญชา
เพื่อใช้ใน
รูปแบบ 

SAS) 
ผู้รบัอนญุาตน าเข้ากญัชา            √   
ผู้รบัอนญุาตขายยาแผนปัจจุบนั/
ผลติภณัฑ์สมุนไพร+มีผู้ประกอบวิชาชีพ
ปฏิบตักิาร 

           √   

หมายเหตุ : ประเดน็เร่ือง การน าเข้าเพือ่ใช้ทางการแพทย์ ส าหรับวิสาหกิจชุมชนซ่ึงด าเนินการร่วมกับรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะเปิดให้เฉพาะน าเข้าเมล็ดพนัธุ์มาปลูก 

สรุปคณุสมบัตผิูม้ีสิทธิยืน่ขออนญุาต ตามกฎกระทรวงกญัชา  
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ผู้มีสทิธิยืน่ขออนญุาต 

ครอบครอง ผลิต/น าเข้า/ส่งออก/จ าหน่าย/ครอบครอง  
เพือ่การศกึษาวิจัย และใช้ในห้องปฏบิัตกิาร 

 
 

น ายาตดิตัวเพื่อใช้
รักษาโรคเฉพาะตัว 

 
 

การรบัรองต ารบั ป้องกัน
ปราบปราม 

ยส. 

ยานพาหนะ
เดินทาง
ระหว่าง
ประเทศ 

การศึกษา วิจัย ใช้ในห้อง 
ปฏิบตักิาร 

หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ศึกษาวิจัย/การเรียนการสอน 
แพทย์ เภสัช วิทย์ เกษตร 

  √ √ √   

หน่วยงานของรัฐบริการทางการแพทย์ เภสัช หรือวิทย์ 
 

  √ √ √   

หน่วยงานของรัฐบริการทางเกษตรกรรม 
เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์/เภสัช 

  √ √ √   

หน่วยงานของรัฐหน้าที่ป้องกัน ปรามปรามแก้ไข ปัญหา ยส. 
 

√  √ √ √   

สภากาชาดไทย 
 

  √ √ √   

ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม/เภสัชกรรม/ทนัตกรรม/
สัตวแพทย ์

   √    

ผูป้ระกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย/แผนไทยประยกุต์/
หมอพืน้บ้าน 

   √    

สถาบันอดุมศกึษา   √ √ √   
วิสาหกิจชุมชน+รัฐ/สถาบันอุดมศึกษา    √    
ผูป้ระกอบกิจการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  √      
ผูป้่วยเดนิทางระหว่างประเทศ  
ใช้รักษาเฉพาะตัวไม่เกนิ 90 วัน 
(เฉพาะผลิตภัณฑ์ยาท่ีมกีัญชาปรุงผสมอยู่) 

     √ 
(* มีใบสั่งยาหรือหนังสอื
รับรองจากผูป้ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม/ 

ทันตกรรม/แพทย์แผนไทย/
แผนไทยประยุกต์/           

หมอพืน้บ้าน) 
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ผู้มีสทิธิยืน่ขออนญุาต 

ครอบครอง ผลิต/น าเข้า/ส่งออก/จ าหน่าย/ครอบครอง  
เพือ่การศกึษาวิจัย และใช้ในห้องปฏบิัตกิาร 

 
 

น ายาตดิตัวเพื่อใช้
รักษาโรคเฉพาะตัว 

 
 

การรบัรองต ารบั ป้องกัน
ปราบปราม 

ยส. 

ยานพาหนะ
เดินทาง
ระหว่าง
ประเทศ 

การศึกษา วิจัย ใช้ในห้อง 
ปฏิบตักิาร 

ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้ายาแผนปจบ./ 
แผนโบราณ/ผลิตภัณฑส์มุนไพร 

   √ √   

บุคคลธรรมดา/นติิบคุคล+ผู้รบัอนุญาตผลิตยาแผนป
จบ./แผนโบราณ/ผลิตภณัฑ์สมนุไพร 

   √    

ผูด้ าเนนิการสถานพยาบาล ที่มผีู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ทนัตกรรม สัตวแพทย์ชัน้หนึ่ง การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์แผนไทยประยกุต์ ทีผ่่านการอบรม
หลักสตูรทีก่ระทรวง สธ.รบัรอง 

   √    

ผูป้ระกอบกิจการเกีย่วกับการศกึษา วิเคราะห ์วิจัย เพือ่
ประโยชน์ทางการแพทย ์

   √ √   

ผู้รบัอนญุาตผลติยาที่มีกญัชาปรุงผสมอยู ่       √ 

ผู้รบัอนญุาตน าเข้ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ่       √ 
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หมวด ๑๑ : การด าเนินการของผู้รับอนุญาตผลิตกัญชา 

ผลติ (ปลกู)  ผลติ (ปรงุยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย)  ผลติ (มิใช่การปลกูหรอืปรุงยา) 
จัดเตรยีมสถานท่ีและควบคุมการปลูกให้มีมาตรฐาน (๓)   จัดให้มีระบบควบคุมความปลอดภัยของสถานท่ีปรุงยา (๖) 

 
 จัดให้มีระบบควบคุมความปลอดภัยของสถานท่ีผลิตยา 

ท่ีมิใช่การปลูก (๗) 
จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท่ี
ได้รับอนุญาต 

 จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท่ีได้รับ
อนุญาต 

 จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท่ี
ได้รับอนุญาต 

ปลูกกัญชาในสถานท่ีท่ีระบุในใบอนุญาตและมีแนวเขตชัดเจน   ปรุงและเก็บยาในสถานท่ีท่ีได้รับอนุญาต  ผลิตและเก็บยาในสถานท่ีท่ีได้รับอนุญาต 
ต้องใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนท่ีใช้เพาะปลูก จากที่ได้รับ
อนุญาตแล้วเท่าน้ัน 

 ปรุงยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด (๖)  ด าเนินการผลิต ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด (๗) 

ด าเนินการตามแผนการผลิต หากไม่สามารถด าเนินการได้ 
ให้แจ้งขอปรับแผน (๑๗) 

 ปรุงเฉพาะต ารับยา ท่ีรมต.ก าหนดให้เสพได้ตาม ม. ๕๘ ว.๒ (๑) 
 

 กรณีผลิตต ารับยากัญชา ต้องเป็นต ารับยา ท่ี รมต.ก าหนด 
ให้เสพได้ตาม ม. ๕๘ ว.๒ (๑) 

    จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมการผลิต 
    ด าเนินการตามแผนการผลิต หากไม่สามารถด าเนินการได้

ให้แจ้งขอปรับแผน (๑๗) 
แยกเก็บเป็นสัดส่วน  แยกเก็บเป็นสดัส่วน  แยกเก็บเป็นสัดส่วน 
หากถูกโจรกรรม สูญหาย ต้องรีบแจ้งต่อผู้อนุญาต  หากถูกโจรกรรม สูญหาย ต้องรีบแจ้งต่อผู้อนุญาต  หากถูกโจรกรรม สูญหาย ต้องรีบแจ้งต่อผู้อนุญาต 
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร CBD THC สารปนเป้ือน โลหะ
หนัก ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย (๑๖) 

 จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับท่ีภาชนะบรรจุ (๑๑,๑๒)  จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับท่ีภาชนะบรรจุ (๑๑,๑๒) 
 

หากพบว่ากัญชาไม่ได้มาตรฐาน ให้ท าลายหรือด าเนินการอื่น (๑๕)  จัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงาน (๑๔)  จัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงาน (๑๔) 
แจ้งวันเก็บเกี่ยวล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ ๑๕ วัน  ติดตามประเมนิ ADR จากการใช้ยา (๙)  จัดให้มีระบบ track and trace  
แจ้งขนส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน (๔)    ติดตามประเมิน ADR จากการใช้ยา (๙) 
จัดท าฉลากที่ภาชนะ (๑๒)    จัดเก็บตัวอย่างกัญชาท่ีผลิตทุกครัง้ ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพ 
จัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงาน (๑๔)    ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างใน ๓ รุ่นแรกของการผลิต              

เพื่อควบคุมคุณภาพ  
จัดให้มีระบบ track and trace     หากพบว่ายากัญชาไม่ได้มาตรฐาน ให้ท าลายหรือ

ด าเนินการอื่น  
    หากพบว่าต ารับยากัญชาไม่มีคุณภาพตามท่ีได้รับอนุญาต  

ให้จัดเก็บและเรียกคืนยา  และจัดเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
จากการด าเนินการ  
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หมวด ๑๑ : การด าเนินการของผู้รับอนุญาตน าเข้า หรือส่งออกกัญชา 
น าเข้า  ส่งออก 

จัดให้มีระบบควบคุมความปลอดภัยของสถานท่ีน าเข้า (๕) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท่ีได้รับอนุญาต 
จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท่ีได้รับอนุญาต  
ด าเนินการตามแผนการน าเข้า หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้แจ้งขอปรับแผน (๑๗)  ด าเนินการตามแผนการส่งออก หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้แจ้งขอปรับแผน (๑๗) 
จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตในต่างประเทศ (COA)  จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตในประเทศ (COA) 
จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมการน าเข้า  จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมการส่งออก 
กรณีน าเข้าต ารับยา ต้องเป็นต ารับยาท่ี ได้รับการรับรองต ารับตามหมวด ๑๒ และ
ต้องเป็นต ารับยา ท่ี รมต.ก าหนดให้เสพได้ตาม ม. ๕๘ ว.๒ (๑) 

  

แยกเก็บเป็นสัดส่วน  แยกเก็บเป็นสัดส่วน 
หากถูกโจรกรรม สูญหาย ต้องรีบแจ้งต่อผู้อนุญาต  หากถูกโจรกรรม สูญหาย ต้องรีบแจ้งต่อผู้อนุญาต 
จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับท่ีภาชนะบรรจุ (๑๑,๑๒)  จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับท่ีภาชนะบรรจุ (๑๑,๑๒) 
จัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงาน (๑๔)  จัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงาน (๑๔) 
จัดให้มีระบบ track and trace   จัดให้มีระบบ track and trace  
ติดตามประเมิน ADR จากการใช้ยา (๙)  
จัดเก็บตัวอย่างยากัญชาท่ีน าเข้าทุกรุ่นการผลิต ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพ  จัดเก็บตัวอย่างยากัญชาท่ีส่งออกทุกรุ่นการผลิต ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพ 
หากพบว่าต ารับยากัญชาไม่มีคุณภาพตามท่ีได้รับอนุญาตให้จัดเก็บและเรียกคืนยา 
และจัดเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ  
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หมวด ๑๑ : การด าเนินการของผู้รับอนุญาตจ าหน่ายกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย ์
จ าหน่าย [กรณีเป็นพืชหรือสารสกัด] จ าหน่าย [กรณีเป็นต ารับยาที่ได้รับการรับรอง] จ าหน่าย [กรณีเป็นยาปรุงส าหรับคนไข้เฉพาะราย] 
จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ี
ท่ีได้รับอนุญาต 

จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท่ีได้รับ
อนุญาต 

จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 
สถานท่ีท่ีได้รับอนุญาต 

จัดให้มีส าเนาใบอนุญาตจ าหน่ายไปพร้อมการขนส่ง  การส่ังใช้ยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ (๖) 

แยกเก็บเป็นสัดส่วน แยกเก็บเป็นสัดส่วน แยกเก็บเป็นสัดส่วน 
หากถูกโจรกรรม สูญหาย ต้องรีบแจ้งต่อผู้อนุญาต หากถูกโจรกรรม สูญหาย ต้องรีบแจ้งต่อผู้อนุญาต หากถูกโจรกรรม สูญหาย ต้องรีบแจ้งต่อผู้อนุญาต 
ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับท่ีภาชนะบรรจุ ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับท่ีภาชนะบรรจุ ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับท่ีภาชนะบรรจุ 
จัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงาน (๑๔) จัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงาน (๑๔) จัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงาน (๑๔) 
 จัดให้มีระบบ track and trace  จัดให้มีระบบ track and trace  
 ติดตามประเมิน ADR จากการใช้ยา (๙) ติดตามประเมิน ADR จากการใช้ยา (๙) 
 กรณีเป็นต ารับยา ต้องได้รับการรับรองตามหมวด ๑๒  
 ผู้ส่ังใช้ยา ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีผ่านการอบรม  
 กรณีจ าหน่ายในร้านขายยา ต้องให้ผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการเป็นผู้ส่ังจ่าย 

และจ าหน่ายให้แก่ผู้มีใบส่ังยา 
 

หมวด ๑๑ : การด าเนินการของผู้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองกัญชา 
• แสดงใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเมื่อร้องขอ 
• ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับท่ีภาชนะบรรจุ 
• แยกเก็บเป็นสัดส่วน 
• หากถูกโจรกรรม สูญหาย ต้องรีบแจ้งต่อผู้อนุญาต 
• จัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงาน (๑๔) 
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หมวด ๑๑ : การด าเนินการของผู้รับอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซ่ึงกัญชา เพื่อการศึกษา วิจัย ใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  
เพื่อการศึกษา เพื่อการวิจัย เพื่อใช้ส าหรับห้องปฏบิัติการตรวจวิเคราะห์ 

• กรณีผลิต/น าเข้า/ส่งออก : จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในท่ี
เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท่ีได้รับอนุญาต 
• กรณีจ าหน่าย/ครอบครอง : แสดงใบอนุญาต
ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีร้องขอ 

• กรณีผลิต/น าเข้า/ส่งออก : จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในท่ีเปิดเผย
เห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท่ีได้รับอนุญาต 
• กรณีจ าหน่าย/ครอบครอง : แสดงใบอนุญาตต่อเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีร้องขอ 

• กรณีผลิต/น าเข้า/ส่งออก : จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในท่ี
เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท่ีได้รับอนุญาต 
• กรณีจ าหน่าย/ครอบครอง : แสดงใบอนุญาตต่อเมื่อ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีร้องขอ 
ด าเนินการตามแผน หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้แจ้ง
ขอปรับแผน (๑๗) 

ด าเนินการตามแผน หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้แจ้ง
ขอปรับแผน (๑๗) 

• กรณีผลิต/น าเข้า/ส่งออก : จัดให้มีฉลากและ
เอกสารก ากับท่ีภาชนะบรรจุ (๑๑,๑๒) 
• กรณีจ าหน่าย/ครอบครอง : ดูแลให้มีฉลากและ
เอกสารก ากับท่ีภาชนะบรรจุ  

• กรณีผลิต/น าเข้า/ส่งออก : จัดให้มฉีลากและเอกสารก ากับ
ท่ีภาชนะบรรจุ (๑๑,๑๒) 
• กรณีจ าหน่าย/ครอบครอง : ดูแลให้มีฉลากและเอกสาร
ก ากับท่ีภาชนะบรรจุ 

• กรณีผลิต/น าเข้า/ส่งออก : จัดให้มีฉลากและ
เอกสารก ากับท่ีภาชนะบรรจุ (๑๑,๑๒) 
•  กรณีจ าหน่าย/ครอบครอง : ดูแลให้มีฉลากและ

เอกสารก ากับท่ีภาชนะบรรจุ 
แยกเก็บเป็นสัดส่วน แยกเก็บเป็นสัดส่วน แยกเก็บเป็นสัดส่วน 
หากถูกโจรกรรม สูญหาย ต้องรีบแจ้งต่อผู้อนุญาต หากถูกโจรกรรม สูญหาย ต้องรีบแจ้งต่อผู้อนุญาต หากถูกโจรกรรม สูญหาย ต้องรีบแจ้งต่อผู้อนุญาต 
จัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงาน (๑๔) จัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงาน (๑๔) จัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงาน (๑๔) 
จัดให้มีระบบ track and trace  จัดให้มีระบบ track and trace  จัดให้มีระบบ track and trace  
 กรณีผลิต น าเข้า ครอบครอง ต้องติดตามประเมิน ADR จาก

การใช้ยา (๙) 
 

 กรณีผลิต น าเข้า ให้จัดเก็บตัวอย่างยา เพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพ  
 ท าลายหรือด าเนินการอื่นกับกัญชาท่ีเหลือ จากการวิจัยเสร็จหรือ

ยุติโครงการวิจัยแล้ว (๑๕) 
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หมวด ๑๒ : การรับรองต ารับ หมวด ๑๓ : การผลิตและการจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อใชใ้นรูปแบบ SAS 
ต ารับยาที่ รมต. ก าหนดให้เสพได้ ตาม ม. ๕๘ วรรคสอง ซึ่งอยู่ในรูปแบบเม็ดหรือ
แคปซูล ของเหลวท่ีไม่ใช่ยาฉีด  ยาฉีด  อื่นๆ (๑) 

ต ารับยาที่ รมต. ก าหนดให้เสพได้ ตาม ม. ๕๘ วรรคสอง และไม่ซ้ ากับต ารับยาท่ีผ่านการรับรอง
ตามหมวด ๑๒ (๑) 

คุณสมบัติผู้ขออนุญาต คือ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้ายาท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ คุณสมบัติผู้ขออนุญาตผลิต คือ  
- หน่วยงานรัฐที่มีหน้าท่ีศึกษาวิจัย การเรียนการสอน  ทางแพทย์ เภสัช วิทย์  
- หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีบริการทางการแพทย์ หรือเภสัช 
- สภากาชาดไทย 
คุณสมบัติผู้ขออนุญาตจ าหน่าย คือ  
- หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีบริการทางการแพทย์ หรือเภสัช 
- สภากาชาดไทย 
- ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีกระทรวง สธ. รับรอง 
- ผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อใช้ในรูปแบบ SAS 
- ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ท่ีมีผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีกระทรวง สธ.รับรอง 
เป็นผู้สั่งจ่ายยา 

- หลักเกณฑ์การขอรับรองต ารับ แบ่งออกเป็น 
๑. ผลิตตัวอย่างต ารับยา (๑๐) 
๒. ผลิตต ารับยาเพื่อจ าหน่าย (๑๐) 
- การขอรับรองต ารับยา  แก้ไขรายการต ารับยา  ต่ออายุใบส าคัญ และออกใบแทน
ใบส าคัญได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด (๑๐) 

- หลักเกณฑ์ การผลิตยา แบ่งออกเป็น  
๑. กรณีผลิตตัวอย่างต ารับยา (๒๐)  
๒. กรณีผลิตต ารับยาเพื่อจ าหน่าย (๒๐) 
- หลักเกณฑ์การจ าหน่ายยา ต้องเป็นต ารบัยาท่ีได้รับอนุญาตให้ผลิตเพื่อใช้ในรูปแบบ SAS (๑๓) 

ใบส าคัญการรับรองต ารับมีอายุ ๕ ปี และยื่นขอต่ออายุได้ ใบอนุญาตผลิตยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อใช้ในรูปแบบ SAS มีอายุ ๑ ปี และยื่นขอต่ออายุได้ 
หน้าท่ีของผู้รับอนุญาตผลิตต ารับยาที่ได้รับการรับรอง คือ  
หน้าท่ีของผู้รับอนุญาตผลิต (ท่ีมิใช่การปลูกหรือปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย) 
หน้าท่ีของผู้รับอนุญาตจ าหน่ายต ารับยาที่ได้รับการรับรอง คือ  
หน้าท่ีของผู้รับอนุญาตจ าหน่าย กรณีที่เป็นต ารับยา 

หน้าท่ีของผู้รับอนุญาตผลิตตัวอย่างต ารับยา และผลติต ารับยาเพื่อจ าหน่าย คือ 
หน้าท่ีของผู้รับอนุญาตผลิต (ท่ีมิใช่การปลูกหรือปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย) 
หน้าท่ีของผู้รับอนุญาตจ าหน่ายต ารับยา คือ  
หน้าท่ีของผู้รับอนุญาตจ าหน่าย กรณีที่เป็นต ารับยา 

ผู้อนุญาตก าหนดหน้าท่ีให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้อนุญาตก าหนดหน้าท่ีให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  
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ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพได้ตาม ม.๕๘ วรรคสอง ของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ตามกฎกระทรวงกัญชา ฯ] 
ต ารับยาที่ผ่านการรับรองต ารับ  

(ตามบัญช ี๑ แนบท้ายประกาศกระทรวงสธ. เรื่องก าหนดต ารบัยาท่ีให้เสพได้ฯ) 
ต ารับยาในรูปแบบ SAS 

(ตามบัญชี ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสธ. เรื่องก าหนดต ารับยาท่ีให้เสพได้
ฯ) 

ต ารับยาที่ปรุงให้ผู้ป่วยเฉพาะราย 
(ตามบัญชี ๓ แนบท้ายประกาศกระทรวงสธ. เรื่องก าหนดต ารับยาท่ีให้เสพได้ฯ) 

การผลิต 
ผลิตยาต้องมีสถานท่ีท่ีมีมาตรฐาน GMP หรือ WHO/PICS 
[ปรากฎในข้อ ๖๐(๗)] 

ผลิตยาต้องมีสถานท่ีท่ีมีมาตรฐาน GMP หรือ WHO/PICS 
[ปรากฎในข้อ ๖๙(๒)] 

ปรุงยาในสถานท่ีท่ีระบุในใบอนุญาตและจัดให้มีระบบควบคุม
ความปลอดภัย (๙) 

ต ารับยาที่ผลิตได้ต้องเป็นไปตาม ม. ๕๘ ว.๒ (๑) 
และต้องไม่ใช้ต ารับยาในรูปแบบ SAS เป็นตัวอย่างต ารับยา หรือ
เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก [ปรากฏในข้อ ๕๗] 
 

ต ารับยาที่ผลิตได้  
๑. เร่ิมจากผลิตตัวอย่างต ารับยาก่อน  
๒. ผลิตต ารับยาน้ันเพื่อจ าหน่าย และต้องเป็นต ารับท่ีให้เสพได้ 
ตาม ม. ๕๘ ว.๒ และไม่ซ้ ากับต ารับท่ีผ่านการรับรองในหมวด ๑๒ (๑) 

ต ารับยาที่ปรุงได้ตาม ม. ๕๘ ว.๒ ซึ่งจะออกเป็นประกาศ  
กระทรวง สธ.ก าหนด (๑) 

ผู้ท่ีขออนุญาตผลิตต ารับยาได้ ต้องเป็นผู้รับอนุญาตผลิตหรือ
น าเข้ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และมีเลขท่ีใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว 
[ปรากฎในข้อ ๖๐(๑)] 
 

ผู้ท่ีขออนุญาตผลิตยาได้ คือ [ปรากฎในข้อ ๖๘] 
- หน่วยงานรัฐที่มีหน้าท่ีศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียน          
ทางแพทย์ เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 
- หน่วยงานรัฐท่ีมีหน้าท่ีบริการทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม 
- สภากาชาดไทย 

ผู้ท่ีขออนุญาตปรุงยาได้ คือ [ปรากฎในข้อ ๖] 
๑. หน่วยงานรัฐที่มีหน้าท่ีบริการทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม 
๒. สภากาชาดไทย 
๓. สถาบันอุดมศึกษาตาม ม. ๒๖/๕(๓)  
๔.  ผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทย แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน 
 * ซึ่ง ๑- ๓ ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทย แผนไทยประยุกต์ท่ี
ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีกระทรวงสธ. รับรองปฏิบัติงานอยู่ 

- หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขของการขอรับรองต ารับยา การแก้ไข
รายการต ารับ การต่ออายุใบส าคัญ และการออกใบแทนใบส าคัญ 
ซึ่งจะออกเป็นประกาศ คกก.ยส. ก าหนด (๑๐) 
 

หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขของการผลิตยา ซึ่งจะออกเป็น
ประกาศ คกก.ยส. ก าหนด 
๑. กรณีผลิตตัวอย่างต ารับยา (๒๐) 
๒. กรณีผลิตต ารับยาเพื่อจ าหน่าย (๒๐) 

หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขของการปรงุยา  
ซึ่งจะออกเป็นประกาศ คกก.ยส. ก าหนด (๖) 

การจ าหน่าย 
ผู้ท่ีขออนุญาตจ าหน่ายต ารับยา คือ  
- กรณีจ าหน่ายให้กบัสถานพยาบาลทีบ่ าบดัรกัษา คือ 
ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   
[ปรากฎในข้อ ๑๙(๗) และ (๘)] 
- กรณีจ าหน่ายให้กบัผู้ป่วยหรอืสตัว์ป่วย คือ [ปรากฎในข้อ ๑๙] 
๑. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ช้ันหน่ึง 
แพทย์แผนไทย แผนไทยประยุกต์ ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรท่ี
กระทรวง สธ. รับรอง 
๒. ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลท่ีมีผู้ประกอบวิชาชีพตาม ๑ เป็นผู้สั่งจ่าย 
๓. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ผู้ท่ีขออนุญาตจ าหน่ายต ารับยา คือ [ปรากฎในข้อ ๗๓] 
- หน่วยงานรัฐท่ีมีหน้าท่ีบริการทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม 
- สภากาชาดไทย 
- ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ช้ันหน่ึง         
แพทย์แผนไทย แผนไทยประยุกต์ ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรท่ี
กระทรวงสธ. รับรอง 
- ผู้รับอนุญาตผลิต SAS 
- ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ช้ันหน่ึง แพทย์แผนไทย 
แผนไทยประยุกต์ ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีกระทรวง สธ. 
รับรอง เป็นผู้สั่งจ่าย 

ผู้ท่ีขออนุญาตจ าหน่ายหรือสั่งจ่ายต ารับยาที่ปรุงข้ึนส าหรับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย ต้องเป็นผู้รับอนุญาตปรุงยาส าหรับคนไข้
เฉพาะราย [ปรากฎในข้อ ๒๑] 
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ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพได้ตาม ม.๕๘ วรรคสอง ของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ตามกฎกระทรวงกัญชา ฯ] 
ต ารับยาที่ผ่านการรับรองต ารับ  

(ตามบัญช ี๑ แนบท้ายประกาศกระทรวงสธ. เรื่องก าหนดต ารบัยาท่ีให้เสพได้ฯ) 
ต ารับยาในรูปแบบ SAS 

(ตามบัญชี ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสธ. เรื่องก าหนดต ารับยาท่ีให้เสพได้
ฯ) 

ต ารับยาที่ปรุงให้ผู้ป่วยเฉพาะราย 
(ตามบัญชี ๓ แนบท้ายประกาศกระทรวงสธ. เรื่องก าหนดต ารับยาท่ีให้เสพได้ฯ) 

การจ าหน่าย 
• ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ทันตกรรม สัตวแพทย์ช้ันหน่ึง แพทย์แผนไทย แผนไทยประยุกต์  
ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีกระทรวงสธ. รับรอง เป็นผู้สั่งจ่าย 
• ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ท่ีมีเภสัชกรปฏิบัติการ 
ผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ท่ีมีผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
แผนไทย แผนไทยประยุกต์ ปฏิบัติการ 

  

ผู้ท่ีมีหน้าท่ีส่งจ่ายต ารับยาให้แก่ผู้ป่วย คือ [ปรากฎในข้อ ๕๑ (๒)] 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ช้ันหน่ึง 
แพทย์แผนไทย แผนไทยประยุกต์ ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรท่ี
กระทรวง สธ. รับรอง 

ผู้ท่ีมีหน้าท่ีสั่งจ่ายต ารับยาให้แก่ผู้ป่วย คือ [ปรากฎในข้อ ๗๙
(๒)] 
- ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ช้ันหน่ึง 
แพทย์แผนไทย แผนไทยประยุกต์ ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร
ท่ีกระทรวง สธ. รับรอง 
-  ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมการได้รับยาจากผู้ป่วยด้วย 

 

หน้าท่ีของผู้รับอนุญาตจ าหน่ายต ารับยา [ปรากฎในข้อ ๕๑] 
และมีเงื่อนไขการจ าหน่ายให้แก่ผู้ป่วย ปรากฎแนบท้ายใบอนุญาต 

หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขของการจ าหน่าย ซึ่งจะออกเป็น
ประกาศ คกก.ยส. ก าหนด (๑๓) 

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการสั่งจ่าย ซึ่งจะออกเป็นประกาศ  
คกก.ยส. ก าหนด (๖) 
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กฎหมายล าดับรองที่ออกตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ท่ีให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔  
    และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
๒. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดเตรียมสถานท่ี และควบคุมการปลูกกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การขนส่งกัญชาของผู้รับอนุญาตผลิตโดยการปลูก พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๕. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดระบบการควบคุมความปลอดภัยของสถานท่ีน าเข้ากัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔  
๖. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรุง และส่ังใช้ยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ส าหรับคนไข้เฉพาะราย และการจัดระบบการควบคุม 
    ความปลอดภัยของสถานท่ีปรุงยา พ.ศ. ๒๕๖๔  
๗. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การด าเนินการผลิตและการควบคุมความปลอดภัยของสถานท่ีผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา                         
    ท่ีมิใช่การปลูกหรือการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๖๔  
๘. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การด าเนินการผลิตต ารับยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ท่ีผลิต เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา พ.ศ. ๒๕๖๔  
๙. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง แบบและวิธีการติดตาม ประสิทธิผลและความปลอดภัย และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ต ารับยา 
     ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๐. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การผลิตหรือน าเข้า  ตัวอย่าง การรับรอง การแก้ไขรายการ การต่ออายุใบส าคัญการรับรอง                                          
       และการออกใบแทนใบส าคัญการรับรอง ซึ่งต ารับยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๔  
1๑. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดฉลากท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุกัญชาหรือกัญชงและสารสกัดของกัญชาหรือกัญชง                                   
      ท่ีเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ท่ีผลิต น าเข้า หรือส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๔ 
1๒. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดฉลาก ท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุกัญชาและสารสกัดของกัญชา ท่ีเป็นยาเสพติดให้โทษ 
      ในประเภท ๕ ท่ีผลิต น าเข้า หรือส่งออก เพื่อการศึกษา วิจัย หรือเพื่อใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
1๓. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจ าหน่ายต ารับยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา พ.ศ. ๒๕๖๔  
๑๔. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดแบบการจัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับการผลิต การน าเข้า การส่งออก การจ าหน่าย     
      และการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาและกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๕. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การท าลายหรือการด าเนินการอื่นใดกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๑๖. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การตรวจหรือการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบปริมาณสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol,CBD) สารเตตราไฮโดร  
        แคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol,THC) หรือสาระส าคัญอื่นหรือส่ิงปนเปื้อนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายในกัญชาท่ีได้จากการผลิตโดยการปลูก พ.ศ. ๒๕๖๔ 
1๗. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอปรับแผนการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือใช้ประโยชน์ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕    
      เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๘. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยส าหรับการส่ังใช้ยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อใช้ในรูปแบบ    
      พิเศษส าหรับการเข้าถึงยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๙. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดเอกสารหรือหลักฐานอื่นประกอบการน าเข้ากัญชาหรือกัญชงในแต่ละครั้งท่ีเป็นยาเสพติดให้โทษ   
      ในประเภท ๕ เพื่อแสดง ณ ด่านตรวจพืช พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒๐. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การผลิตตัวอย่างต ารับยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒๑. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อมูลแสดงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของต ารับยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่                                
      เพื่อการขอรับรองต ารับยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒๒. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายช่ือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีพิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
      ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒๓. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง  
      ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 


