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๑.บทน า  

ด้วยพระราชบั  ัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบทบั  ัติตามมาตรา ๒๖/๒ และ ๒๖/๕ ก าหนดให้มี
การอนุ าตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาผู้ปุวย โดยการขอรับ
ใบอนุ าตและการออกใบอนุ าต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดท า (ร่าง) กฎกระทรวงเรื่อง การขออนุ าตและการอนุ าต ผลิต จ าหน่าย 
น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกั ชา พ.ศ. ... ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้ว และอยู่ในกระบวนการพิจารณาออกกฎหมาย     

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่กฎกระทรวงฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ  การอนุ าตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕    
เฉพาะกั ชา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุ าตและการอนุ าตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือ มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙   ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จึงก าหนดแนวทางในการขออนุ าตและการอนุ าตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ขึ้นจ านวน ๒ ฉบับ  ตาม
วัตถุประสงค์ของการขออนุ าตผลิต  ได้แก่   การผลิตเพ่ือจ าหน่ายภายใต้วัตถุประสงค์การบริหารยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ ที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศ   และ การผลิตโดยการปรุงต ารับยาแผนไทยเพ่ือจ าหน่ายเฉพาะผู้ปุวย
ของตน    เพ่ือใช้ประโยชน์ ในช่วงที่ (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุ าตและการอนุ าตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกั ชา พ.ศ. ....  ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

๒.วัตถุประสงค์และขอบข่าย  
เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ และหมอพ้ืนบ้านที่ประสงค์จะยื่นค าขอจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามมาตรา ๒๖/๓         
แห่งพระราชบั  ัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
การขออนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตามแนวทางการขออนุญาตฉบับนี้ เป็นการขอ
อนุญาตผลิตโดยการปรุงต ารับยาแผนไทยเพื่อจ าหน่ายเฉพาะผู้ป่วยของตน   ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการขอ
อนุ าตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพาะกั ชา และการขออนุ าตผลิตเพ่ือจ าหน่ายภายใต้
วัตถปุระสงคก์ารบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศ 

๓.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต 

๓.๑ ผู้มีสิทธิย์ื่นค าขอรบัอนุญาต  

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือ สภากาชาดไทย  
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้าน   

ซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
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๓.๒ เอกสารประกอบการขออนุญาต 

(๑) ค าขอรับอนุ าตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (แบบ ย.ส. ๔/๕-๑)  
(๒) หนังสือชี้แจงรายละเอียดประกอบค าขออนุ าตผลิต (ปรุง) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กั ชา) (ตัวอย่างตามภาคผนวก) 
(๓) เอกสารแสดงการเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค าขอ  ได้แก่ 

(๓.๑) กรณีหน่วยงานของรัฐ : เช่นสถานพยาบาลของรัฐ หรือสภากาชาดไทย ให้แนบส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้
เป็นหัวหน้าส่วนราชการของผู้ด าเนินกิจการในใบอนุ าตฯ 

(๓.๒) กรณีหน่วยงานในก ากับของรัฐ:  ให้แนบหนังสือมอบอ านาจ ให้เป็นผู้ด าเนินกิจการในใบอนุ าตฯ จาก
อธิการบดี (กรณีเป็นมหาวิทยาลัย) หรือจากอธิบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า (กรณีเป็นหน่วยงาน ระดับกรม) 

(๓.๓) กรณีเอกชนที่เป็นนิติบุคคล :  
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และ

ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน  
- ส าเนาทะเบียนบ้านของส านักงานให  ่ที่อยู่ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ  
- หนังสือมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามก่อพันธะ ผูกผันแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคล     

ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็น 
ผู้ด าเนินกิจการในใบอนุ าตฯ  

(๓.๔) กรณีเอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดา: ผู้ยื่นค าขอต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้าน  ซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย 

(๔) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ 
ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นหมอพ้ืนบ้าน ตาม พรบ.ว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

(๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอ านาจให้ ด าเนินกิจการหรือแต่งตั้งให้
ด าเนินการของหน่วยงาน 

(๖) ส าเนาใบอนุ าตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.๗) (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) 
(๗) ส าเนาใบอนุ าตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.๑๙) (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) 
(๘) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มของผู้ขออนุ าต หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 

ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวน ๓ รูป  
(๙) ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขออนุ าต หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือ สั  าเช่าสถานที่ (เฉพาะกรณี

หมอพ้ืนบ้าน) 
(๑๐) แผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังสถานที่ที่ขออนุ าต รูปถ่ายสถานที่ขออนุ าต แบบแปลนแผนผังของอาคาร แบบแปลน

พ้ืนที่ผลิตและพ้ืนทีเ่ก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  พร้อมแสดงต าแหน่งเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต   
(๑๑) เอกสารแสดงรายละเอียดสูตรต ารับ และวิธีการผลิต 
(๑๒) รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้าน   

ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้การใช้กั ชาทางการแพทย์แผนไทยจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่
กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง   



แนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ 
โดยการปรุงต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อจ าหน่ายเฉพาะผู้ป่วยของตน  

 กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
4 

 

 
หมอ

พื้นบ้าน 
แผน
ไทย 

ต ารับ
กั ชา 

 

๓.๓ สถานที่ยืน่ค าขอ 
ให้ยื่นค าขอ ณ ท้องที่ที่สถานที่ผลิต (ปรุง) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  นั้นตั้งอยู ่ดังต่อไปนี้  
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
(๒) ในท้องที่จังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าขออนุ าตและตรวจสอบรายละเอียดในค าขออนุ าตแล้ว ปรากฏว่ารายละเอียดในค าขออนุ าต 
เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุ าตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขออนุ าต 
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
กรณีครบถ้วนถูกต้องแล้ว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอค าขออนุ าตพร้อมด้วยความเห็นมายังส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเพ่ือพิจารณาอนุ าตและน าเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้ความเห็นชอบ ต่อไป   

๓.๔ ข้อก าหนดด้านสถานที่ผลิต (ปรุง) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  

(๑) มีการแบ่งกั้นห้อง หรือเนื้อที่ หรือบริเวณโดยแยกเป็นสัดส่วน  และมีพ้ืนที่เหมาะสมเป็นไปตามสายการผลิต ได้แก่ 
การเตรียมและการเก็บวัตถุดิบกั ชาและพืชสมุนไพร  การปรุงผสม  การบรรจุ การติดฉลาก  การล้างท าความ
สะอาดอุปกรณ์หรือภาชนะ  การเก็บต ารับยาที่ปรุงส าเร็จรอการจ าหน่าย  การเก็บวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ   เพ่ือหลีกเลี่ยง
การปนเปื้อนของวัตถุดิบหรือสารชนิดอ่ืนเช่น ฝุุนผงของยา จุลินทรีย์ที่ตกค้างบนเครื่องมือหรือบริเวณที่ผลิต รวมถึง
การปนเปื้อนข้ามของวัตถุดิบพืชสมุนไพรต่างๆหรือต ารับยาปรุงส าเร็จอ่ืนๆ 

(๒) พ้ืน ผนัง และโต๊ะ บริเวณที่ผลิตต้องสร้างด้วยวัสดุที่ง่ายต่อการท าความสะอาด  
(๓) จัดให้มอ่ีางล้างมือพร้อมด้วยสบู่ส าหรับล้างมือในบริเวณที่ผลิต ตามความเหมาะสม 
(๔) บริเวณโดยรอบสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ต้องสะอาด   สถานที่ผลิตโดยเฉพาะห้องหรือบริเวณ

เก็บวัตถุดิบ บริเวณผลิต บริเวณบรรจุ และ บริเวณเก็บต ารับยาปรุงส าเร็จจะต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะและ
สามารถปูองกันมิให้แมลง สัตว์หรือสิ่งอ่ืนเข้าไปปะปนหรือปนเปื้อนกับวัตถุดิบหรือต ารับยาที่ผลิตแล้ว  

(๕) ต้องมีแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอตามความจ าเป็น 
(๖) มีระบบน้้าส้าหรับกระบวนการผลิตที่เหมาะสม 
(๗) มีระบบการเก็บและก้าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 
(๘) มีห้องหรือตู้ เก็บรักษายาเสพติดให โทษในประเภท ๕ ไว เปนสัดสวน แข็งแรงและมีกุ แจใส ไว  หรือ                  

เครื่องปองกันอยางอ่ืนที่มีสภาพเท่าเทียมกัน 

๓.๕ ข้อก าหนดด้านบุคลากร 

(๑) ผู้ที่สามารถปรุงต ารับยาแผนไทยซ่ึงมีกั ชาปรุงผสมอยู่เพ่ือจ าหน่ายในสถานพยาบาลของตน ได้แก่ 
(๑.๑) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย และสาขาเภสัชกรรมไทย  
(๑.๒) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(๑.๓) หมอพ้ืนบ้าน ที่ได้รับการรับรองตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  

ทั้งนี้ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้การใช้กั ชาทางการแพทย์แผนไทยจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่
กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง  
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(๒) บุคลากรอ่ืนซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รับอนุ าตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕   ให้มีหน้าที่สนับสนุน
กระบวนการผลิต   ต้องปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพและหมอพ้ืนบ้านตาม (๑)  และ
ต้องได้รับการอบรมความรู้และฝึกฝนทักษะในงานที่ได้รับมอบหมายจนสามารถปฏิบัติงานได้ดี 

(๓) บุคลากรต้องมีสุขภาพและอนามัยดี ไม่มีบาดแผลหรือมีอาการของโรคที่อาจแพร่เชื้อโรคไปกับต ารับยาปรุง 
และมีการแต่งกายท่ีสะอาด เหมาะสมกับประเภทงานที่ปฏิบัติหน้าที่  

๓.๖ เงื่อนไขการอนุญาต  
(๑) อนุ าตให้ผลิต (ปรุง) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะต ารับยาแผนไทยตามที่ระบุในข้อ ๒ หรือ ข้อ ๕ ของ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกั ชาปรุงผสมอยู่  ที่ให้เสพเพ่ือ
รักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๒  และจะต้องจ าหน่ายเฉพาะผู้ปุวยของตนเท่านั้น  

(๒) การผลิต (ปรุง) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จะต้องด าเนินการในสถานที่ที่ระบุในใบอนุ าตเท่านั้น 
(๓) ต ารับยาแผนไทยทีผ่ลิต (ปรุง) ขึ้น  ต้องปรุงจากวัตถุดิบกั ชาและพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ ไม่มีการปนเปื้อนของ

โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง หรือสารเจือปนอื่นเกินมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค   

๓.๗ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
(๑) ต ารับที่จะผลิต (ปรุง) ต้องเป็นต ารับที่มีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นต ารับยาแผนไทยที่มีแหล่งความรู้ที่อ้างอิงหรือมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตั้งสูตรต ารับ
และกรรมวิธีการปรุงยาตามองค์ความรู้และภูมิปั  าการแพทย์แผนไทยหรืออ่ืนๆ (เช่น ต ารายา คัมภีร์ ครูหมอ 
ต ารับยาแผนไทยของชาติ)  

(๒) กรณีเป็นสูตรต ารับที่แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือหมอพ้ืนบ้านปรุงขึ้นมาใหม่โดย
ไม่ได้อ้างอิงต ารายา คัมภีร์ ต่างๆ  ต้องสามารถระบุองค์ความรู้และภูมิปั  าการแพทย์แผนไทย และต้องมีผลการ
ศึกษาวิจัยที่ผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

(๓) กรณีมีการดัดแปลงสูตรต ารับให้เหมาะสมกับผู้ปุวยเฉพาะราย จะต้องอ้างอิงต ารายาแผนไทย  และ
สามารถระบุองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย 

ทั้งนี้ ต ารับที่จะผลิต (ปรุง) ต้องไม่มีสมุนไพรที่เป็นอันตราย ตามเกณฑ์ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(๒) แหล่งที่มาของวัตถุดิบกัญชา ต้องมาจากแหล่งผลิต (ปลูก) ที่ได้รับอนุ าตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา  ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก  ยาฆ่าแมลง สารก าจัดศัตรูพืช หรือสารเจือปนอ่ืนเกินมาตรฐานที่จะก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบกัญชาในช่วงแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กัญชาทางการแพทย์ในประเทศ   อาจพิจารณาน าของกลางยาเสพติดให้โทษ หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
(กัญชา) ที่ได้รับมอบจากบุคคล ตามมาตรา ๒๒ แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติด
ให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาใช้ประโยชน์ โดยต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ และ
ต้องมีผลการทดสอบหาปริมาณปนเปื้อนของโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง  สารก าจัดศัตรูพืช หรือสารเจือปนอ่ืน ไม่เกิน
มาตรฐานที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
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การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค (ISO/IEC17025) หรือ
ห้องปฏิบัติการอ่ืนที่มีความสามารถในการทดสอบเทียบเท่ากัน  

(๓) ปริมาณที่ขออนุญาตผลิตต้องสอดคล้องกับประมาณการของจ านวนผู้ปุวยที่มารับการตรวจรักษา  โดยมี
ความสมเหตุผลทางวิชาการ 

(๔) สถานที่ผลิตต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดด้านสถานที่ 
(๕) บุคลากรในสายการผลิตต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดด้านบุคลากร 
(๖) มาตรการในการก าจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องจัดให้มีมาตรการที่สามารถควบคุมความเสี่ยงใน

การน ากั ชาที่เหลือจากกระบวนการผลิตหรือของเสียที่เกิดจากการผลิตไปใช้ในทางที่ผิด  

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

(๑) จัดให้มีปูายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕     
ด้วยวัตถุถาวรมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีข้อความเป็น           
ตัวอักษรไทย สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร โดยให้แสดงไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุ าต 

(๒) จัดให้มีฉลาก หรือค าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕          
ทีผ่ลิตขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดฉลาก และเอกสารก ากับ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ค าเตือน ข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่เป็นยาแผนไทย ซึ่งมี
กั ชาปรุงผสมอยู่  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๓) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอ่ืน และเก็บในที่ซึ่งมั่นคงแข็งแรง
และมีกุ แจใส่ไว้ หรือเครื่องปูองกันอย่างอ่ืนที่มีสภาพเท่าเทียมกัน 

(๔) ผลิตและเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุ าตเท่านั้น  
(๕) จัดให้มีการท าบั ชีรับจ่ายและรายงานยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามที่ได้รับอนุ าต และเสนอรายงาน

ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็นรายเดือนและรายปี ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือน
หรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ส าเนารายงานต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในใบอนุ าตและพร้อมที่จะ
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลา มีก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้าย  
ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สู หาย  ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบโดยมิชักช้า  

(๖) อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่  กระบวนการผลิตและความสอดคล้องกับ  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึง การสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิตขึ้น  
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โดยการปรุงต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อจ าหน่ายเฉพาะผู้ป่วยของตน  

 กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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หมอ

พื้นบ้าน 
แผน
ไทย 

ต ารับ
กั ชา 

 

ตัวอย่างหนังสือชี้แจงการขออนุญาต 

   หัวกระดาษของหน่วยงานผู้ยื่นค าขอ                       
                                
 

 
เร่ือง ค าชี้แจงประกอบค าขออนุ าตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
                                                                                 วันที ่

ด้วย (ชื่อผู้ขออนุ าต/ผู้ด าเนินการ) ........................................................................................... มีความประสงค์ขออนุ าต
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ โดยการปรุงต ารับยาแผนไทยที่มีกั ชาปรุงผสมอยู่ เพื่อจ าหน่ายเฉพาะผู้ปุวยของตน      
ณ สถานพยาบาลหรือสถานที่ให้การตรวจรักษา ชื่อ ............................................................................ตั้งอยู่ที่ 
........................................................................................................................................................................................ 
ภายใต้การก ากับดูแลของผูป้ระกอบวิชาชพีการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชพีการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ 
หมอพื้นบ้าน ชื่อ ...................................................................................................ใบประกอบวิชาชีพ/หนงัสือรับรองเลขที่
............................................................................... 
ประสงค์จะปรุงต ารับยาแผนไทยดังต่อไปนี้  

ชื่อต ารับ จ านวนผูปุ้วยต่อเดือน จ านวนที่จะผลิตต่อปี (ประมาณการ) 
   
   
 
โดยรับวัตถุดิบกั ชามาจาก................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................................ 
  
 ทั้งนี้ ได้แนบค าขออนุ าตผลิตและเอกสารประกอบค าขอตามแนวทางการขออนุ าตผลติยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ โดยการปรุงต ารบัยาแผนไทยที่มีกั ชาปรุงผสมอยู่ เพื่อจ าหน่ายเฉพาะผูปุ้วยของตน และรับรองวา่จะปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
                                                                             ขอแสดงความนับถือ  


