บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
พ.ศ. ....

หลักการ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นาเข้า
ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
เหตุผล
โดยที่กัญชา (Cannabis) ซึง่ เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เป็นพืชที่มีสารสาคัญ
หลายชนิด เช่น เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
ส่วนกลางและเสพติดได้ และแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) ปัจจุบันมีข้อมูลปรากฏว่ากัญชามี
ประโยชน์ทางการแพทย์และได้รับการยอมรับให้ใช้ในการรักษาโรคในต่างประเทศ จึงมีการสนับสนุนให้มี
การศึกษาและนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และในอนาคตอาจจะมีการส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืช
เศรษฐกิจเพื่อนามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศรวมทั้งการผลิตเพื่อส่งออกด้วย ดังนั้นเพื่อให้กัญชาและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่มีคุณภาพ มีประสิทธิผลและความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากกัญชา
ในทางการแพทย์เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และ
ป้องกันมิให้มีการรั่วไหลไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดปัญหา
ต่อสังคมได้ สมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นาเข้า
ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชาเป็นการเฉพาะ แยกออกจากกฎกระทรวงว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ เพื่อให้มีการควบคุมและกากับดูแลที่เข้มงวด รัดกุม อันเป็นการป้องกัน
การนากัญชาไปใช้ในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

(ร่ร่าางง)
กฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
พ.ศ. ....
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๒ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๒๖ /๒ (๑) มาตรา ๒๖/๒ (๓) มาตรา ๒๖/๓ มาตรา ๒๖/๕ มาตรา ๓๔/๑
มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ มาตรา ๓๔/๔ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ มิให้ใช้บังคับกับการขออนุญาตและการ
อนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา และให้ใช้
บังคับตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“กัญชา” หมายความว่า พืชซึ่งมีลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกัญชงหรือเฮมพ์ (Hemp)
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมาย
หมวด ๑
การขออนุญาต

ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตผลิต นาเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะ
กัญชา มี ๗ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อการบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศ
(๒) เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์หรือเภสัชกรรม

(๓) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
และความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๔) เพื่อการผลิตเพื่อส่งออก และส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
(๕) เพื่อการผลิตซึ่งกระทาโดยการปรุงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาสาหรับคนไข้
เฉพาะราย ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๖) เพื่อการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาที่ไม่ได้ผ่านการรับรองตารับตามหมวด ๔
เพื่อรักษาโรคกรณีจาเป็นสาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
(๗) กรณีผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศนายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรสาหรับใช้รักษาเฉพาะตัวภายในเก้าสิบวัน
ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อการรักษาผู้ป่วย
(๒) เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์หรือเภสัชกรรม
(๓) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
และความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๔) เพื่อการเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์หรือเภสัชกรรม
(๒) เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา
(๓) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
และความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๔) เพื่อใช้ประจาในการปฐมพยาบาลหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือหรือเครื่องบินที่ใช้
ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร
ข้อ ๗ การขออนุญาตผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) กรณีตามข้อ ๔ (๑) ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โดยที่ผู้ที่ประสงค์จะขอเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขในการผลิต นาเข้า หรือ
ส่งออกยาเสพติดเฉพาะกัญชา ที่จะมาขออนุญาตตามข้อ ๔ (๑) ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่
ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือสภากาชาดไทย
๒) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์หรือเภสัชกรรม
๓) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ซึ่งดาเนินการภายใต้ความร่วมมือและกากับดูแลของผู้ขออนุญาตตาม (ก)(๑) หรือ (ก)(๒)
ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกล่าว สามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรตารับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้ความร่วมมือและกากับดูแลของผู้ขออนุญาตตาม (ก)(๑) หรือ (ก)(๒)
๔) ผู้ขออนุญาตอื่น ได้แก่
ก. ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน
ตามกฎหมายว่าด้วยยา
ข. ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ
ตามกฎหมายว่าด้วยยา
ค. ผู้รับอนุญาตผลิต หรือนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ง. ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตด้านเกษตรกรรม
(ข) เป็นคู่สัญญากับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อการจ้างผลิตหรือการจัดซื้อ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
(๒) กรณีตามข้อ ๔ (๒) ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่
ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
และหมอพื้นบ้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(ค) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์
(ง) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ซึ่งดาเนินการภายใต้ความร่วมมือและกากับดูแลของผู้ขออนุญาตตาม (ก) หรือ (ค) ทั้งนี้
ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกล่าว สามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรตารับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือและกากับดูแลของผู้ขออนุญาตตาม (ก) หรือ (ค)

(จ) ผู้ขออนุญาตอื่น ได้แก่
๑) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน
ตามกฎหมายว่าด้วยยา
๒) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ
ตามกฎหมายว่าด้วยยา
๓) ผู้รับอนุญาตผลิต หรือนาหรือสั่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
๔) ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตด้านเกษตรกรรม
๕) ผู้ ประกอบกิ จการเกี่ยวกั บการศึกษา วิ เคราะห์ วิ จั ย ทางด้ านการแพทย์ หรื อวิ ทยาศาสตร์
หรือเภสัชกรรม
(๓) กรณีตามข้อ ๔ (๓) ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน
ทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
(๔) กรณีตามข้อ ๔ (๔) ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) ผู้รับอนุญาตผลิต หรือนาเข้า ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
(ข) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือได้รับการยกเว้นการขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
ตามกฎหมายว่าด้วยยา
(ค) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือได้รับการยกเว้นการขออนุญาต
ผลิตยาแผนโบราณหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วแต่กรณี
(๕) กรณีตามข้อ ๔ (๕) ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยและหมอพื้นบ้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
(๖) กรณีตามข้อ ๔ (๖) ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือได้รับการยกเว้นการขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
ตามกฎหมายว่าด้วยยา
(ข) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์
เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการ
ทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือสภากาชาดไทย
(๗) กรณีตามข้อ ๔ (๗) ต้องเป็นผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจาเป็นต้องนายาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรสาหรับใช้รักษาเฉพาะตัวภายในเก้าสิบวันตาม
คาสั่งของแพทย์

ข้อ ๘ การขออนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ผู้ขออนุญาตต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) กรณีตามข้อ ๕ (๑) ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนาเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาที่
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(ข) เป็นคู่สัญญากับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(ค) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์หรือ
มีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
(ง) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและ
หมอพื้นบ้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๒) กรณีตามข้อ ๕ (๒) ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่
ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
(ค) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอ
พื้นบ้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(ง) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย
หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์
(จ) ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์
หรือเภสัชกรรม
(๓) กรณีตามข้อ ๕ (๓) ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
(๔) กรณีตามข้อ ๕ (๔) ต้องเป็นผู้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนาเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพาะกัญชา ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ข้อ ๙ การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ผู้ขออนุญาต
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) กรณีตามข้อ ๖ (๑) ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์เภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้
บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและ
หมอพื้นบ้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(ค) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือ
จัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์
(ง) ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์
หรือเภสัชกรรม
(๒) กรณีตามข้อ ๖ (๒) ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้
บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย
(ข) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย
หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์
(๓) กรณีตามข้อ ๖ (๓) ต้องมีคุณสมบัติเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียน
การสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม
หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
(๔) กรณีตามข้อ ๖ (๔) ต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียนใน
ราชอาณาจักร
ข้อ ๑๐ ให้ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็น
(ก) มีสัญชาติไทย
(ข) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(ค) มีถิ่นที่อยู่หรือสานักงานในประเทศไทย
(ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(จ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(ฉ) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือสาคัญที่ออกตามกฎหมายว่า
ด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

(ช) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่า
ด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการใน
การปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(๒) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ต้องเป็น
(ก) จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(ข) มีลักษณะตาม (๑) (ค) (จ) (ฉ) และ (ช)
(ค) ผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาตต้องมีลักษณะตาม (๑)
(ง) กรรมการของนิติบุคคล หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
ในกรณีวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ไม่เป็นนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต
ผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการแทนต้องมีลักษณะตาม (๑) ด้วย
ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ยื่นคาขอต่อผู้อนุญาตตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีทมี่ ีคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) (ก) ๒) และข้อ ๗ (๒) (ง) ให้แนบสาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหนังสือแต่งตั้งประธานกลุ่ม และหนังสือซึ่ง
แสดงว่าได้ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือและการกากับดูแลของหน่วยงานรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(๒) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
(๓) หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต กรณีผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติบุคคล หรือผู้มีอานาจกระทาการแทนกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน กรณีผู้ขออนุญาตเป็น
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๔) กรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทย ให้แนบสาเนาหนังสือแสดงตนว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมาย
หรือแต่งตั้งให้ดาเนินการของหน่วยงาน
(๕) กรณีที่เป็นผู้รับอนุญาตอื่น ให้แนบใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยนั้น
(๖) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มของผู้ขออนุญาต หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินกิจการ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จานวน ๓ รูป
(๗) แผนที่แสดงที่ตั้งและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่ที่ขออนุญาต ระบุพิกัด ขนาดพื้นที่ที่ขออนุญาต
และสถานที่ใกล้เคียง
(๘) แผนการผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย และใช้ประโยชน์ แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องระบุรายละเอียดที่ชัดเจน
เช่น เอกสารสัญญาหรือข้อตกลงการจาหน่ายหรือส่งมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิตหรือนาเข้าให้ผู้รับอนุญาต
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๙) กรณีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ให้แนบสาเนาใบประกอบวิชาชีพ สาเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.๗) หรือสาเนา

ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (สส.๓) แล้วแต่กรณี และ สาเนาใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.๑๙)
หรือสาเนาใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (สส.๔) แล้วแต่กรณี
(๑๐) กรณีผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศนายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาติดตัวเข้ามา
ในหรืออกไปนอกราชอาณาจักรสาหรับใช้รักษาเฉพาะตัว ทีม่ ีคุณสมบัติตามข้อ ๔ (๗) ให้แนบใบสั่งยา สาเนาใบสั่งยา
หรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ให้การรักษาผู้ป่วยซึ่งระบุชื่อและ
ที่อยู่ของผู้ป่วย การวินิจฉัยโรคหรืออาการของผู้ป่วย ชื่อและรูปแบบของยา ขนาดยาที่ใช้ จานวนหรือปริมาณยาที่
ผู้ประกอบวิชาชีพสั่ง ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น
(๑๑) กรณีการรักษาโรคกรณีจาเป็นสาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การขอรับหนังสือรับรองการจาหน่าย
ให้แนบหนังสือเจตนายินยอมร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วย (Informed consent)
ชื่อและที่อยู่ของผู้ป่วย
ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการรักษา รวมถึงความเสี่ยง และผลข้างเคียง ที่อาจเกิดขึ้น
ได้จากการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ และหนังสือเห็นชอบของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดของ
โรงพยาบาล (Pharmacy and Therapeutic Committee, PTC) หรือคณะกรรมการอื่นที่ผู้อานวยการหรือหัวหน้า
สถานพยาบาลนั้นมอบหมาย ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๑๒) กรณีการขออนุญาตผลิตโดยการปลูก การแปรรูป และการสกัด ให้แนบสาเนาหนังสือแสดง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของสถานที่ผลิต โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้
ใช้ที่ดิน ในกรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการเพาะปลูก
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารสถานที่ ต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๑๓) กรณีเป็นผู้ขอรับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
ให้แนบหลักฐานแสดงการรับรองการตรวจสอบประวัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการ
(๑๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๒ การยื่นคาขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีการผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ให้ยื่นคาขอ ณ ท้องที่ทสี่ ถานที่
ผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชานั้นตั้งอยู่ ดังต่อไปนี้
(ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
(ข) ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิต นาเข้า
ส่งออก จาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองตั้งอยู่
(ค) สถานที่อื่นที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) กรณีการศึกษาวิจัย ให้ยื่นคาขอ ณ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
หรือสถานที่อื่นที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนด ยกเว้นผลิตโดยการปลูก เพื่อการศึกษาวิจัยทางด้าน
เกษตรกรรม

(๓) กรณีผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ และกรณีผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มี
ความจาเป็นต้องนายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้
รักษาโรคเฉพาะตัว ให้ยื่นคาขอ ณ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือสถานที่อื่นที่
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
(๔) การยื่นคาขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยคานึงถึงการอานวยความสะดวก
และการลดภาระแก่ผู้ยื่นคาขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๒
การอนุญาต

ข้อ ๑๓ การอนุญาตให้ผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคาขออนุญาตแล้วให้ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานว่ามีความถูกต้อง
และครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่ปรากฏว่ารายละเอียดในคาขออนุญาต เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ตามที่กาหนด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขออนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ดาเนินการตามที่เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขออนุญาตแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
ผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะขออนุญาตและให้จาหน่ายเรื่องออกจากสารบบแล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดในคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานมีความ
ถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีขออนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการ
ต่อไป
(๒) กรณีขออนุญาตในท้องทีจ่ ังหวัดอื่น ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอคาขออนุญาตต่อ
คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหรือมอบหมายให้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วเสนอ
คาขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นมายังสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๔ การอนุญาตให้จาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคาขออนุญาตแล้วให้ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานว่ามีความถูกต้อง
และครบถ้วนหรือไม่
ในกรณีที่ปรากฏว่ารายละเอียดในคาขออนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามที่กาหนด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขออนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ดาเนินการตามที่เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขออนุญาตแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
ผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะขออนุญาตและให้จาหน่ายเรื่องออกจากสารบบแล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดในคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานมีความ
ถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการเสนอคาขอต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้นได้
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตตามข้อ ๑๓ หรือเมื่อเจ้าหน้าที่
ดาเนินการเสนอผู้อนุญาตตามข้อ ๑๔ แล้ว ให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้นได้
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๖ ผู้รับอนุญาตนาเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาที่จะมีการนาเข้า
หรือส่งออกในแต่ละครั้ง ต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครั้งที่นาเข้าหรือส่งออก
การขออนุญาตนาเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาให้ผู้รับ
อนุญาตนาเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานสาหรับกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) การขออนุญาตนาเข้าเฉพาะคราวซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้แนบเอกสาร
หรือหลักฐานซึ่งระบุชื่อ จานวนหรือปริมาณ และรายละเอียดเกี่ยวกับซึง่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
รวมทั้งชื่อและที่ตั้งของสถานที่ทาการของผู้ผลิตหรือผู้ส่งยาเสพติดนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรและวิธีการในการนาเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งยาเสพติดดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ยกเว้นการแสดงชื่อและที่ตั้งของสถานที่ทาการของผู้ผลิตหรือผู้ส่งยาเสพติดนั้น
เข้ามาในราชอาณาจักร
(๒) การขออนุญาตส่งออกเฉพาะคราวซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้แนบ
ใบอนุญาตนายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เข้าประเทศผู้รับหรือหนังสือรับรองซึ่งออกโดยหน่วยงานของ
รัฐของประเทศปลายทางผู้รับยาเสพติดนั้น ซึ่งระบุชื่อ จานวนหรือปริมาณ และรายละเอียดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ เฉพาะกัญชา รวมทั้งชื่อและที่ตั้งของสถานที่ทาการของผู้นายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชานั้น
เข้าประเทศผู้รับและวิธีการในการส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชานั้นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ ให้ยกเว้นการแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ แต่ต้องมีหนังสือจากหน่วยงานของรัฐของประเทศปลายทางที่
แสดงความจานงขอให้ส่งยาเสพติดให้โทษไปยังประเทศนั้นเพื่อประโยชน์ดังกล่าว
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่คาขอรวมทั้งเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑๖ วรรคสอง ถูกต้องและครบถ้วน
ให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตนาเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
ให้แก่ผู้ขออนุญาตนั้นได้
ให้นาความในข้อ ๑๓ มาใช้แก่การพิจารณาคาขอและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม
ชนิด จานวนและปริมาณของยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่อนุญาตให้ส่งออกเฉพาะ
คราวต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตของประเทศที่จะนาเข้า และไม่เกินจานวนและปริมาณที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ของประเทศที่จะนาเข้า

ข้อ ๑๘ ใบอนุญาตนาเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
ตามข้อ ๑๖ ต้องมีสาเนาใบอนุญาตอย่างละห้าฉบับ
ข้อ ๑๙ ใบอนุญาตนาเข้าเฉพาะคราวซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา และสาเนา
ใบอนุญาตดังกล่าว ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) มอบใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตเพื่อจัดส่งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศที่ส่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
(๒) มอบสาเนาใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตจานวนหนึ่งฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(๓) มอบสาเนาใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตจานวนหนึ่งฉบับเพื่อนาไปยื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ด่านอาหารและยา
(๔) มอบสาเนาใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตจานวนหนึ่งฉบับเพื่อนาไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบ
(๕) เก็บสาเนาใบอนุญาตไว้ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจานวนหนึ่งฉบับเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบ
ข้อ ๒๐ ใบอนุญาตส่งออกเฉพาะคราวซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา และสาเนา
ใบอนุญาตดังกล่าว ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) มอบใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(๒) มอบสาเนาใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตจานวนหนึ่งฉบับเพื่อส่งไปพร้อมยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่ส่งออก
(๓) มอบสาเนาใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตจานวนหนึ่งฉบับเพื่อนาไปยื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ด่านอาหารและยา ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
(๔) มอบสาเนาใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตจานวนหนึ่งฉบับเพื่อนาไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบ
(๕) ส่งสาเนาใบอนุญาตไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศผู้รับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพาะกัญชา จานวนหนึ่งฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศผู้รับได้ทาการตรวจสอบ
และจัดส่งกลับมายังสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๖) เก็บสาเนาใบอนุญาตไว้ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจานวนหนึ่งฉบับเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบ
ข้อ ๒๑ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ หรือเหตุจาเป็นอื่น ในการออกใบอนุญาตนาเข้าหรือส่งออก
เฉพาะคราวซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตามข้อ ๑๖ ผู้อนุญาตอาจพิจารณายกเว้นการดาเนินการ
ตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ หรือข้อ ๒๐ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้

ข้อ ๒๒ ในการนาเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ผู้รับ
อนุญาตนาเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) นายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่ตนนาเข้าหรือส่งออก แล้วแต่กรณี
มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ด่านอาหารและยา เพื่อทาการตรวจสอบ
(๒) นาเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตามชนิดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
และไม่เกินจานวนและปริมาณที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในกรณีที่ไม่สามารถส่งออกได้ตามจานวน
และปริมาณดังกล่าว ให้แจ้งต่อเลขาธิการเพื่อแก้ไขใบอนุญาตให้ถูกต้องตามปริมาณที่ส่งออกจริง
(๓) จัดส่งสาเนาใบอนุญาตส่งออกของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศที่ส่งออกนั้น มาพร้อมกับยาเสพติด
ให้โทษ หนึ่งฉบับ และจัดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวส่งสาเนาใบอนุญาตส่งออกมายังสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วย
ข้อ ๒๓ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด หรือ
ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้อนุญาตอาจพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๒๒ ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนสาหรับผู้รับอนุญาตนาเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาก็ได้
ข้อ ๒๔ ใบอนุญาตให้นาเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตามข้อ ๔ (๗) และ
สาเนาใบอนุญาต ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) มอบใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
(๒) ส่งสาเนาใบอนุญาตไปยังด่านศุล กากรที่นาเข้าหรือส่งออกจานวนหนึ่งฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรประจาด่านที่นาเข้าหรือส่งออกใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ติดตัวเข้า
มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรสาหรับใช้รักษาเฉพาะตัวตามใบอนุญาตของผู้รับอนุญาต รวมถึงการนายาเสพติดให้
โทษในประเภท ๕ ที่เหลือจากการใช้รักษาเฉพาะตัวของผู้รับอนุญาตตามใบอนุญาตนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ
กลับเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี
(๓) เก็บสาเนาใบอนุญาตไว้ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจานวนหนึ่งฉบับเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบ
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่รายละเอียดในคาขอต่ออายุใบอนุญาตรวมทั้งเอกสารและหลักฐานมีความถูกต้อง
และครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตนั้นได้
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้อนุญาตจะแสดงไว้ในรายการต่ออายุในใบอนุญาตเดิมหรือ
จะออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้
ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ด้วย
ข้อ ๒๖ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระสาคัญ ยกเว้นกรณีใบอนุญาตตาม
ข้อ ๔ (๗) ให้ผู้รับอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบแจ้งความ กรณีหนังสือสาคัญสูญหาย
(๒) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีใบอนุญาตถูกทาลายบางส่วนหรือลบเลือนในสาระสาคัญ

(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตฉบับเดิม แต่ให้กากับคาว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย
หมวด ๓
การดาเนินการ

ข้อ ๒๗ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา โดยการปลูกพืชกัญชา
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ปลูกกัญชาในสถานที่ทรี ะบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
(๒) ในการปลูกทุกครั้งต้องใช้เมล็ดพันธุ์ เนื้อเยื่อ หรือวิธีการอื่นตามที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
(๓) จัดทาแนวเขตพื้นที่การเพาะปลูกที่เห็นได้ชัด
(๔) พื้นที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชา ต้องดาเนินการปลูกกัญชาในพื้นทีเ่ พาะปลูกที่มีโครงสร้างมั่นคง
แข็งแรง ยากต่อการเข้าถึงพื้นที่จากบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์ มีระบบการควบคุมตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) จัดทาป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ด้วยวัตถุถาวรมีขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทย สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร
โดยให้แสดงไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทรี่ ะบุไว้ในใบอนุญาต
(๖) จัดให้มีสถานที่และการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เช่น
ใบ ช่อดอก เมล็ดพันธุ์ หรือส่วนอื่นของกัญชา เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกทาลาย และจัดให้มีการแยกเก็บเป็น
สัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น
(๗) ในกรณีทยี่ าเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทาลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี เพื่อทราบโดยมิชักช้า
(๘) ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการสุ่มวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบหาปริมาณสารสาคัญในกัญชา เช่น
Cannabidiol (CBD) หรือ Tetrahydrocannabinol (THC) สารปนเปื้อน โลหะหนัก หรือสารอื่นๆ ในการปลูกทุกครั้ง
ตามมาตรฐานที่กาหนด และเก็บหลักฐานการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าว ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ ปี
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเองได้ต้องจัดให้มีการสุ่มวิเคราะห์ดังกล่าวโดยผู้รับอนุญาตอื่นที่รับ
ผลผลิตจากผู้รับอนุญาตปลูกไปดาเนินการแปรรูปหรือผลิตต่อไป
กรณีที่ผู้รับอนุญาตปลูกหรือผู้รับอนุญาตอื่นที่รับผลผลิตจากผู้รับอนุญาตปลูกไปดาเนินการแปรรูป
หรือผลิตตามวรรคหนึ่ง ตรวจพบปริมาณสารปนเปื้อน หรือโลหะหนัก หรือสารอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายเกิน
กว่ามาตรฐานกาหนด ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทาลาย
(๙) จัดให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุเมล็ดพันธุ์ ใบ ช่อดอก ที่แสดง
(ก) ข้อมูลชื่อพันธุ์
(ข) อัตราความงอกของเมล็ดพันธุ์ และระบุวันเดือนปีที่ทดสอบ
(ค) สถานที่ปลูก
(ง) เดือนและปีที่รวบรวม

(จ) รุ่นการผลิต
(ฉ) น้าหนักสุทธิ
(ช) ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้รับอนุญาตผลิต
(๑๐) ดาเนินการตามแผน ในข้อ ๑๑ (๗) หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือเลขาธิการทราบตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับ
แต่วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้
(๑๑) จัดให้มีการทาบัญชีรับจ่ายและรายงานยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ในส่วนเมล็ดพันธุ์
ใบ ช่อดอก หรือส่วนอื่นของกัญชา ตามที่ได้รับอนุญาต และเสนอรายงานต่อเลขาธิการทราบเป็นรายเดือนและรายปี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
บัญชีและสาเนารายงาน ต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตและพร้อมที่
จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลา ทั้งนี้ มีกาหนดห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้าย
(๑๒) ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งวันและเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้จากการปลูกกัญชา เช่น ช่อดอก ใบ
หรือส่วนอื่นๆที่ได้รับอนุญาต ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนการเก็บเกี่ยวและให้ดาเนินการ
เก็บเกี่ยวโดยบันทึกวันและเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปริมาณที่ผลิตได้ ในบัญชีและรายงานประจาเดือน เพื่อรายงานต่อ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๑๓) หลังจากได้ดาเนินการเก็บเกี่ยวกัญชา เช่น ช่อดอก ใบ เรียบร้อยแล้ว ส่วนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องให้
ดาเนินการทาลายทิ้ง โดยต้องจัดทาหนังสือขออนุมัติทาลายและเมื่อได้รับการอนุมัติจากเลขาธิการ หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แล้วจึงจะสามารถดาเนินการทาลายได้
(๑๔) ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของกัญชา
เพื่อควบคุมและกากับดูแลให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต
(๑๕) แจ้งกาหนดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการขนส่งเมล็ดพันธุ์ ใบ ช่อดอก หรือส่วนอื่น ๆ
ตามที่ได้รับอนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี โดยระบุปริมาณ วันและเวลา ยานพาหนะ
เส้นทางการขนส่ง และผู้ควบคุมการขนส่ง พร้อมทั้งนาใบแจ้งดังกล่าวและสาเนาใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ ไปพร้อมการขนส่ง
(๑๖) แสดงใบอนุญาตของตนไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทาการที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๑๗) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๘ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา กรณีที่มิใช่การปลูก
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตและเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ในสถานที่ทรี่ ะบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
(๒) จัดทาป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พร้อมป้ายแสดงชื่อและเวลา
ทาการของเภสัชกรไว้ ด้วยวัตถุถาวรมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และ
มีข้อความเป็นตัวอักษรไทย สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร โดยให้แสดงไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต

(๓) จัดให้มีการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมที่ผลิตขึ้นก่อนนาออก
จากสถานที่ผลิตโดยต้องมีการวิเคราะห์ทุกครั้งและมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่
น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันวิเคราะห์
(๔) จัดให้มีฉลากสาหรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมที่ผลิต หรือจัดให้มีฉลาก
และเอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมตามที่ได้ขออนุญาตไว้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) จัดให้มีสถานที่และการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกทาลาย และจัดให้มีการแยกเก็บเป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น
(๖) ดาเนินการตามแผน ในข้อ ๑๑ (๗) หากไม่สามารถดาเนินการ ให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
เลขาธิการทราบตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้
(๗) จัดให้มีการทาบัญชีรับจ่ายและรายงานยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามที่ได้รับอนุญาต
และเสนอรายงานต่อเลขาธิการทราบเป็นรายเดือนและรายปี ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี
ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บัญชีและสาเนารายงาน ต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตและพร้อมที่จะแสดงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลา ทั้งนี้ มีกาหนดห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้าย
(๘) ดาเนินการผลิตตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตยาตามกฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่า
ด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๙) ในกรณีทยี่ าเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทาลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี เพื่อทราบโดยมิชักช้า
(๑๐) จัดเก็บตัวอย่างยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมที่ผลิตแล้ว ในปริมาณที่
เพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานทุกครั้งที่ผลิตไว้เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีหลังวันสิ้นอายุ
และต้องเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ออกจาหน่าย
(๑๑) การผลิตผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปเพื่อจาหน่าย ให้กับสถานพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อนาไปใช้
ในการรักษาผู้ป่วย ตารับของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน จึงจะ
สามารถนาไปจาหน่ายได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับการรับรองตารับ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
กรณีการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อรักษาโรคกรณีจาเป็นสาหรับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย ตามข้อ ๔ (๖) ให้ผลิตได้เฉพาะตารับที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตเท่านั้น
และการจาหน่าย ต้องจาหน่ายให้กับเฉพาะผู้ทไี่ ด้รับหนังสือรับรองการจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพาะกัญชาเพื่อรักษาโรคกรณีจาเป็นสาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
(๑๒) ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตรวจพบสารสาคัญ สารปนเปื้อน หรือโลหะหนัก หรือสารอื่นๆ ที่อาจเป็น
อันตรายต่อร่างกาย ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ต้องจัดทาหนังสือขออนุมัติทาลายและเมื่อได้รับการอนุมัติจาก
เลขาธิการแล้ว จึงจะสามารถดาเนินการ
(๑๓) แสดงใบอนุญาตของตนไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

(๑๔) ให้ติดตามและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑๕) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๙ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งกระทาโดยการปรุงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์สาหรับคนไข้
เฉพาะราย ตามข้อ ๔ (๕) ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะตารับที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดเท่านั้น
(๒) ผลิตและเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ในสถานที่ทรี่ ะบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
(๓) การสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อรักษาผู้ป่วยจะต้องกระทาโดย
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๔) ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อควบคุมและกากับดูแลให้เป็นไป
ตามที่ได้รับอนุญาต
(๕) จัดให้มีสถานที่และการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกทาลาย และจัดให้มีการแยกเก็บเป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น
(๖) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทาลาย ต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี เพื่อทราบโดยมิชักช้า
(๗) จัดให้มีการทาบัญชีรับจ่ายและรายงานยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามที่ได้รับอนุญาต และเสนอ
รายงานต่อเลขาธิการทราบเป็นรายเดือนและรายปี ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี
ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บัญชีและสาเนารายงาน ต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตและพร้อมที่จะแสดงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลา ทั้งนี้ มีกาหนดห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้าย
(๘) แสดงใบอนุญาตของตนไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๙) ให้ติดตามและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑๐) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓๐ ให้ผู้รับอนุญาตจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) จาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
(๒) จัดให้มีสถานที่และการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เพื่อป้องกัน
การสูญหายหรือถูกทาลาย ให้แยกเก็บเป็นสัดส่วนและไม่ให้ปะปนกับวัตถุอื่น ๆ
(๓) ดาเนินการตามแผน ในข้อ ๑๑ (๗) หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
เลขาธิการทราบตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้

(๔) ในกรณีทยี่ าเสพติดให้โทษในประเภท ๕ หรือส่วนต่างๆ ของกัญชาถูกโจรกรรม สูญหาย หรือ
ถูกทาลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี เพื่อทราบโดยมิชักช้า
(๕) ดูแลให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ หรือส่วนต่างๆ ของกัญชา
ให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตจัดให้มีตามข้อ ๒๗ (๙) หรือ ข้อ ๒๘ (๔) มิให้ชารุดบกพร่อง
(๖) จัดให้มีการทาบัญชีรับจ่ายและรายงานยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามที่ได้รับอนุญาต และ
เสนอรายงานต่อเลขาธิการทราบเป็นรายเดือนและรายปี ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี
ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บัญชีและสาเนารายงาน ต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตและพร้อมที่จะแสดง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลา ทั้งนี้ มีกาหนดห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้าย
(๗) กรณีผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อรักษาโรค
กรณีจาเป็นสาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ให้ติดตามและประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทาง
การแพทย์ในผู้ป่วยเฉพาะราย รายงานปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้
ต่อเลขาธิการทราบเป็นรายเดือน ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ หากพบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ไม่มีประสิทธิผล และไม่ปลอดภัย ให้ยุติการใช้และแจ้งเป็นหนังสือ
ยกเลิกการใช้ ต่อเลขาธิการทราบด้วย
(๘) ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อควบคุมและกากับดูแลให้เป็นไป
ตามที่ได้รับอนุญาต
(๙) การสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ปว่ ยจะต้องกระทาโดย
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
รวมถึงการสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้เภสัชกรปรุงผสมยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เพื่อรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย
(๑๐) ส่งมอบฉลากหรือเอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ให้แก่ผู้ป่วย
(๑๑) แสดงใบอนุญาตของตนไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๑๒) กรณีผู้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จะจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพาะกัญชา ให้ได้เฉพาะแก่ผู้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ หรือผู้ที่มีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และต้องจัดให้มีการลงบัญชีรายละเอียดการจาหน่ายทุกครั้งตามแบบที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบสั่งยาตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้ครั้งเดียว แต่ละฉบับให้ใช้ได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก
(๑๓) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓๑ ให้ผู้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) เก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ในสถานที่ทรี่ ะบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
(๒) ดาเนินการตามแผน ในข้อ ๑๑ (๗) หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
เลขาธิการทราบตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้
(๓) จัดให้มีสถานที่และการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกทาลาย ให้แยกเก็บเป็นสัดส่วนและไม่ให้ปะปนกับวัตถุอื่น ๆ
(๔) ในกรณีทกี่ ัญชาถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทาลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี เพื่อทราบโดยมิชักช้า
(๕) ดูแลให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อ ให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตจัดให้มีตามข้อ ๒๗ (๙) หรือข้อ ๒๘ (๔)
มิให้ชารุดบกพร่อง
(๖) จัดให้มีการทาบัญชีรับจ่ายและรายงานยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามที่ได้รับอนุญาต และ
เสนอรายงานต่อเลขาธิการทราบเป็นรายเดือนและรายปี ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี
ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บัญชีและสาเนารายงาน ต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตและพร้อมที่จะแสดง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลา ทั้งนี้ มีกาหนดห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้าย
(๗) แสดงใบอนุญาตของตนไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๘) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ต้องการทราบปริมาณสารปนเปื้อน และโลหะหนัก หรือสารอื่นๆที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายในยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ตามที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฏว่ามีปริมาณสารดังกล่าวเกินกว่าที่กาหนด
ให้ผู้ส่งตรวจแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทาลาย
ข้อ ๓๓ ให้ผู้รับอนุญาตนาเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่นาเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ด้วยวัตถุถาวรมีขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทย สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร
โดยให้แสดงไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานทีท่ ี่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพาะกัญชาที่นาเข้า
(๓) ดาเนินการตามแผน ในข้อ ๑๑ (๗) หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
เลขาธิการทราบตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้

(๔) จัดให้มีฉลากสาหรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาที่นาเข้า หรือจัดให้มีฉลากและ
เอกสารกากับตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) จัดให้มีสถานที่และการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกทาลาย และจัดให้มีการแยกเก็บเป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น
(๖) จัดให้มีการทาบัญชีรับจ่ายและรายงานยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามที่ได้รับอนุญาต
และเสนอรายงานต่อเลขาธิการทราบเป็นรายเดือนและรายปี ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี
ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บัญชีและสาเนารายงาน ต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตและพร้อมที่จะแสดง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลา ทั้งนี้ มีกาหนดห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้าย
(๗) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทาลาย ต้อง
แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี เพื่อทราบโดยมิชักช้า
(๘) แสดงใบอนุญาตของตนไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๙) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓๔ ให้ผู้รับอนุญาตส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ด้วยวัตถุถาวรมี
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทย สูงไม่น้อยกว่า
๓ เซนติเมตร โดยให้แสดงไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๒) ดาเนินการตามแผน ในข้อ ๑๑ (๗) หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือเลขาธิการทราบตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักช้า
แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้
(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารกากับตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาซึ่งมีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตจัดไว้
(๔) จัดให้มีการทาบัญชีรับจ่ายและรายงานยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามที่ได้รับอนุญาต
และเสนอรายงานต่อเลขาธิการทราบเป็นรายเดือนและรายปี ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี
ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บัญชีและสาเนารายงาน ต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตและพร้อมที่
จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลา ทั้งนี้ มีกาหนดห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้าย
(๕) จัดให้มีสถานที่และการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกทาลาย และจัดให้มีการแยกเก็บเป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น
(๖) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทาลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี เพื่อทราบโดยมิชักช้า
(๗) แสดงใบอนุญาตของตนไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๘) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๔
การรับรองตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

ข้อ ๓๕ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จะผลิตหรือนาเข้า
ซึง่ ตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ต้องขอการรับรองตารับต่อผู้อนุญาตก่อน และเมื่อได้รับ
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์แล้ว จึงจะผลิตหรือนาเข้าซึ่งตารับยาเสพติดให้โทษนั้นได้
การขอการรับรองตารับ การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ การออกใบแทนการรับรองผลิตภัณฑ์
การขอแก้ไขรายการที่ได้รับอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าตัวอย่างของตารับที่จะขอการรับรอง
และไม่รวมถึงผู้รับอนุญาตผลิตตามข้อ ๔(๕) และ ข้อ ๔(๖)
หมวด ๕
การขออนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือ
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อการศึกษาวิจัย
ข้อ ๓๖ ให้ผู้ขออนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อการศึกษาวิจัย ให้ยื่นคาขอต่อผู้อนุญาตตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) (ก) ๒) และข้อ ๗ (๒) (ง) ให้แนบสาเนาใบสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหนังสือแต่งตั้งประธานกลุ่ม
และหนังสือซึ่งแสดงว่าได้ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือและการกากับดูแลของหน่วยงานรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มี
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(๒) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
(๓) หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล หรือผู้มีอานาจกระทาการแทนกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๔) กรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทย ให้แนบสาเนาหนังสือแสดงตนว่าเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดาเนินการของหน่วยงาน
(๕) กรณีที่เป็นผู้รับอนุญาตอื่น ให้แนบใบอนุญาตดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยนั้น
(๖) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มของผู้ขออนุญาต หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินกิจการ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จานวน ๓ รูป
(๗) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ที่ขออนุญาตและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่ที่ขออนุญาต ระบุพิกัด
ขนาดพื้นที่ที่ขออนุญาต และสถานที่ใกล้เคียง

(๘) ให้แนบโครงการศึกษาวิจัยซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ จานวนหรือปริมาณ เป็นต้น
รวมทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการศึกษาวิจัยดังกล่าว ในกรณีที่เป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ให้แนบหลักฐานการ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของหน่วยงานผู้ขออนุญาตด้วยหรือหากหน่วยงานผู้ขออนุญาตไม่มี
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม ให้แนบหลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมที่เลขาธิการ
ก าหนด และกรณี ที่ เป็ น การด าเนิ นการต่ อสั ตว์ เพื่ องานทางวิ ทยาศาสตร์ ให้ แนบหลั กฐานการพิ จารณาอนุ มั ติ ของ
คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลตามมาตรา ๒๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ พ .ศ. ๒๕๕๘
ของหน่วยงานผู้ขออนุญาต หรือหากหน่วยงานผู้ขออนุญาตไม่มีคณะกรรมการกากับดูแลดังกล่าวให้แนบหลักฐานการ
พิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการกากับดูแลที่เลขาธิการกาหนด
(๙) กรณีการขออนุญาตนาเข้าให้แนบหนังสือรับรองพันธุ์พืช จากกรมวิชาการเกษตร
ใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองว่ามิใช่พืชตัดต่อพันธุกรรม (Non GMOs)
(๑๐) กรณีการขออนุญาตผลิตโดยการปลูก ให้แนบสาเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ของสถานที่ปลูก โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ใช้ที่ดินในกรณีขอเช่าหรือขอใช้
ที่ดินของบุคคลอื่น ในการเพาะปลูก
(๑๑) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓๗ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อการศึกษาวิจัย ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาบัญชีรับจ่ายและรายงานยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามที่ได้รับอนุญาตและ
เสนอรายงานต่อเลขาธิการทราบเป็นรายเดือนและรายปี ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี
ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และรายงานความก้าวหน้าของ
การศึกษาวิจัยทุกหกเดือน
บัญชีและสาเนารายงาน ต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตและพร้อมที่จะแสดง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลา ทั้งนี้ มีกาหนดห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้าย
(๒) กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ให้จัดเก็บตัวอย่างยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาเป็น
ส่วนผสมที่ผลิตแล้ว ในปริมาณที่เพียงพอสาหรับการตรวจสอบ ทุกครั้งที่ผลิตไว้เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีหลังการวิจัย
เสร็จสมบูรณ์หรือยุติโครงการวิจัย
(๓) กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ต้องรายงานเหตุการณ์ไม่ประสงค์จากการใช้ ตามแบบและวิธีการที่
คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) เมื่อทาการศึกษาวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยุติโครงการวิจัย โดยมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
คงเหลือในความครอบครอง ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งความจานงเป็นหนังสือถึงผู้อนุญาตเพื่อขอทาลายยาเสพติดให้โทษ
ที่เหลือนั้น ในการทาลายยาเสพติดให้โทษดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายร่วมเป็นพยานในการทาลายด้วย
(๕) จัดให้มีสถานที่และการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกทาลาย และจัดให้มีการแยกเก็บเป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น
(๖) ในกรณีทยี่ าเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทาลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี เพื่อทราบโดยมิชักช้า
(๗) จัดให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษ
(๘) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๘ หนังสือสาคัญแสดงการอนุญาตผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ ที่ออกตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติด ให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้
และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ
ข้อ ๓๙ บรรดาคาขอใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จาหน่าย
นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นคาขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวง
นี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่คาขอตามวรรคหนึ่ง มีข้อแตกต่างไปจากคาขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจ
สั่งแก้ไขเพิ่มเติมหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น เพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

