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ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
เรื่อง การผลิตหรือนาเข้าตัวอย่าง การรับรอง การแก้ไขรายการ การต่ออายุใบสาคัญการรับรอง
และการออกใบแทนใบสาคัญการรับรอง ซึง่ ตารับยาทีม่ ีกัญชาปรุงผสมอยู่
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕๗ (๒) ข้อ ๖๐ วรรคสอง ข้อ ๖๒ วรรคสอง ข้อ ๖๓
วรรคสาม และข้อ ๖๔ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นาเข้า
ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ ๔๓๓-๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้ากัญชาที่ประสงค์จะผลิตหรือนาเข้าตารับยา
เพื่อเป็นตัวอย่างในการขอรับรองตารับยา ให้ยื่นคาขอรับรองตัวอย่างตารับยาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ผลิตและการจาหน่าย กรณีนาเข้าตารับยา
(๒) หนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ผลิต กรณีผลิตตารับยา
(๓) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการในการขอรับรองตารับยาและเรื่องอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับการขอรับรองตารับยา
ข้อ ๓ การผลิ ต หรือ น าเข้า เพื่ อเป็น ตัวอย่ า งในการขอรับ รองต ารั บยาต้อ งมี รูป แบบและ
ปริมาณสูงสุดของตารับยาที่ผลิตหรือนาเข้าไม่เกินปริมาณท้ายประกาศนี้
ในกรณีที่ประสงค์จะผลิตหรือนาเข้าตัวอย่างตารับยาในรูปแบบอื่นหรือเกิ นกว่าปริมาณสูงสุด
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญาตยื่นคาขอ พร้อมหนังสือชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการผลิตหรือนาเข้า
ตารับยานั้นและเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๔ ในกรณีที่คาขอรับรองตัวอย่างตารับยา รวมทั้งข้อมูลและเอกสารถูกต้องและครบถ้วน
ตลอดจนได้มีการตรวจประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของตารับยาดังกล่าวแล้ว
ให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกหนังสือรับรองตัวอย่างตารับยาให้แก่ผู้รับอนุญาตภายในสิบสี่วัน และมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ
ข้อ ๕ ห้ามจาหน่ายตัวอย่างตารับยาที่ผลิตหรือนาเข้านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบาบัดรักษา
ผู้ป่วยและวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ข้อ ๖ ผู้ รั บ อนุ ญ าตผลิ ต หรื อ ผู้ รั บ อนุ ญ าตน าเข้ า ที่ ป ระสงค์ จ ะผลิ ต หรื อ น าเข้ า ต ารั บ ยา
ให้ ยื่ นค าขอรับรองต ารับยาต่อพนั กงานเจ้าหน้าที่ พร้ อมด้วยข้อมูล เอกสาร หรื อหลักฐานตามข้อ ๖๐
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ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔
หากผู้อนุญาตเห็นว่าตารับยาที่ขอการรับรองใช้ชื่อไปในทางโอ้อวดหรืออาจทาให้เข้าใจผิด
จากความจริง หรือมีปริมาณ ความบริสุทธิ์ ส่วนประกอบ หรือลักษณะอื่นของตารับยาไม่เหมาะสม
ตามหลั ก วิ ช าการ ไม่ ส ามารถเชื่ อ ถื อ ได้ ใ นคุ ณ ภาพ สรรพคุ ณ หรื อ อาจไม่ ป ลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
ให้ผู้อนุญาตมีคาสั่งไม่รับรองตารับยานั้น โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับรองตารับยาทราบ พร้อมด้วย
เหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ในกรณีที่คาขอรับรองตารับยา รวมทั้งข้อมูลและเอกสารถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนได้มี
การตรวจประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของตารับยาดังกล่าวแล้ว ให้ผู้อนุญาต
พิจารณาออกใบสาคัญการรับรองตารับยาให้แก่ผู้ขอรับรองตารับยาภายในสามร้อยวัน และมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ขอรับรองตารับยาทราบ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับรองตารับยา ผู้อนุญาตอาจส่งหนังสือแจ้งหรือใบสาคัญ
การรับรองให้ผู้ขอรับรองตารับยาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ ๗ ผู้รับใบสาคัญการรับรองตารับยาที่ประสงค์จะแก้ไขรายการที่ได้รับการรับรองตารับยา
ไว้แล้ว ให้ยื่นคาขอแก้ไขรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขรายการดังกล่าว และเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ผลิตและการจาหน่าย กรณีนาเข้าตารับยา
(๒) หนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ผลิต กรณีผลิตตารับยา
(๓) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการในการขอรับรองตารับยาและเรื่องอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับการขอรับรองตารับยา
ข้อ ๘ ผู้รับใบสาคัญการรับรองตารับยาที่ประสงค์จะต่ออายุใบสาคัญ ให้ยื่นคาขอต่ออายุ
ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ก่ อ นใบส าคั ญ สิ้ น อายุ อ ย่ า งน้ อ ยเก้ า สิ บ วั น พร้ อ มด้ ว ยเอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
ตามข้อ ๖๐ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ยกเว้นตัวอย่างตารับยา และ
ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ใบสาคัญการรับรองตารับยาฉบับเดิม
(๒) หลักฐานที่แสดงการผลิตเพื่อจาหน่ายหรือนาเข้าเพื่อจาหน่ายซึ่งตารับยาที่จะขอต่ออายุ
ในระหว่างเวลาที่ได้รับใบสาคัญการรับรองตารับยาอยู่ฉบับเดิม
ข้อ ๙ ในกรณีที่ใบสาคัญการรับรองตารับยาสูญหาย ถูกทาลายหรือลบเลือนในสาระสาคัญ
ให้ผู้รับใบสาคัญการรับรองตารับยาแจ้งต่อผู้อนุญาตและยื่นคาขอรับใบแทนใบสาคัญการรับรองตารับยา
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ท ราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือลบเลือน พร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐาน ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๑ ง

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(๑) ใบแจ้งความ ในกรณีที่ใบสาคัญการรับรองตารับยาสูญหาย
(๒) ใบสาคัญการรับรองตารับยาฉบับเดิม ในกรณีที่ใบสาคัญการรับรองตารับยาถูกทาลาย
บางส่วนหรือลบเลือนในสาระสาคัญ
ข้อ ๑๐ คาขอ หนังสือรับรองตัวอย่างตารับยา ใบสาคัญการรับรอง และใบแทนใบสาคัญ
การรับรองตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๑ การยื่นคาขอเกี่ยวกับการรับรอง การแก้ไขรายการ การต่ออายุใบสาคัญการรับรอง
และการออกใบแทนใบสาคัญการรับรอง ซึ่งตารับยา ให้ดาเนินการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เว้นแต่มีเหตุจาเป็นที่ไม่สามารถดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นคาขอ ณ สถานที่
ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
(๒) สถานที่อื่นตามที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
ธงชัย กีรติหัตถยากร
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

๑

สาเนาคู่ฉบับ

สาเนาคู่ฉบับ

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การผลิตหรือนาเข้าตัวอย่าง การรับรอง การแก้ไขรายการ
การต่ออายุใบสาคัญการรับรอง และการออกใบแทนใบสาคัญการรับรอง ซึ่งตารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๔
รูปแบบและปริมาณสูงสุดของตารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผลิตหรือนาเข้าเพื่อเป็นตัวอย่างในการขอรับรองตารับยา
รูปแบบของยา
เม็ด/แคปซูล
ผง
นา/นามัน
ขีผึง/ครีม/เจล
ฉีดปราศจากเชือ
สูดดม/ฉีดพ่น
พลาสเตอร์/แผ่นแปะ

ปริมาณสูงสุดที่ผลิต
๑๐๐,๐๐๐ เม็ด/แคปซูล
๕๐,๐๐๐ กรัม
๕๐,๐๐๐ มิลลิลิตร
๕๐,๐๐๐ กรัม
๕๐,๐๐๐ มิลลิลิตร
๕๐,๐๐๐ มิลลิลิตร/กรัม
๕๐,๐๐๐ ชิ้น

ปริมาณสูงสุดที่นาเข้า
๕๐๐ เม็ด/แคปซูล
๕๐๐ กรัม
๔๐๐ มิลลิลิตร หรือ ๒๔ ขวด
๔๐๐ กรัม หรือ ๒๔ หลอด
๒๔ vial/ampoule/ขวด
๔๘ ขวด/หลอด
๒๐๐ ชิ้น

