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 “คูมือขออนญุาตผลติภณัฑวตัถเุสพตดิ...ไมยากอยางทีคิ่ด” สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
มีภารกิจหนึง่ในการสงเสริม สนับสนนุ และพัฒนาผูประกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ และวิสาหกิจชุมชน ใหมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ สามารถผลิตผลิตภัณฑสุขภาพที่ ไดคุณภาพ
มาตรฐานและปลอดภัยตอผู บริโภค รวมทั้งสามารถจําหนายผลิตภัณฑออกสูทองตลาดไดอยางรวดเร็ว           
ตามแผนการตลาดที่วางไว นอกจากนีย้ังสามารถสงสินคาเพื่อสงออกไปยังตางประเทศไดทันตามกําหนดเวลา 
สรางรายได และเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจใหกับประเทศ
 ดวยตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวในการที่จะสงเสริมใหผูประกอบการขออนญุาตหรือขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางสะดวก รวดเร็ว ราบร่ืนและถูกตองตามกฎหมาย  อย. จึงไดจัดทํา “คูมือขออนญุาต
ผลิตภัณฑวัตถุเสพติด...ไมยากอยางที่คิด” ซ่ึงจะครอบคลุมเนื้อหาข้ันตอนการขออนญุาตผลิตภัณฑวัตถุเสพติด
ไดแก การเตรียมเอกสารการยื่นคําขออนญุาตดานยาเสพติดใหโทษ การย่ืนคําขออนญุาตดานวัตถุออกฤทธิ์              
ขั้นตอนการดําเนนิการยื่นคําขออนญุาต ขอพึงปฏิบัติหลังไดรับอนญุาต และคําถามที่พบบอยพรอมคําตอบ              
เพื่อคลายขอสงสัยในการเรื่องการขออนญุาตผลิตภัณฑวัตถุเสพติด 
 อย. หวังเปนอยางยิ่งวา “คูมือขออนญุาตผลิตภัณฑ วัตถุเสพติด...ไมยากอยางที่คิด” เลมนี ้ จะเปน
ประโยชนตอผูประกอบการใหไดศึกษารายละเอียด แนวทางการปฏิบัติ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ กอนที่จะมายื่นขอ
อนญุาตหรือขึ้นทะเบียนดานผลิตภัณฑวัตถุเสพติด และขอใหมั่นใจในการดําเนนิงานของ อย. ที่ ไดนํา “แนวทาง 3S” 
Speed Safety Satisfaction มาใช เพื่อนํา อย. สูมิติ ใหม : รวดเร็ว ปลอดภัย ใส ใจผูบริโภค ยึดประชาชนเปน
ศูนยกลางและใหความสําคัญดานความปลอดภัยของผูบริโภค รวมถึงเสริมสรางศักยภาพทางการแขงขัน          
ทางธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ในทายที่สุดคือ “ผูบริโภคปลอดภัย ผูประกอบการกาวไกล ระบบ
คุมครองสุขภาพไทยยั่งยืน” 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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คูมือขออนุญาต
ผลิตภัณฑวัตถุเสพติด

ไมยากอยางที่คิด 



จดัประเภทของยาเสพตดิให�โทษ ออกเป�น 5 ประเภท ดงันี้

“ยาเสพตดิให�โทษ”  หมายความว�า
 สารเคมีหรือวัตถุชนดิใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวย
ประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปน
ลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพ ทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา 
และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง รวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือให
ผลผลติเปนยาเสพตดิใหโทษ หรืออาจใชผลติเปนยาเสพตดิใหโทษและสารเคมีท่ีใช ในการ
ผลติยาเสพตดิใหโทษดวย ทัง้นี ้ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกจิจานเุบกษา แตไมหมายความ
ถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับตามกฎหมายวาดวยยาท่ีมียาเสพติดใหโทษผสมอยู

 ประเภท 1 ยาเสพติดใหโทษชนดิรายแรง เปนยาที่ ไมมี
การนํามาใช ในทางการแพทย และทําใหเกิดการเสี่ยงตอการ       
ติดยาของประชากรในระดบัรุนแรง เชน เฮโรอนี ยาบา ยาอ ีเปนตน
 ประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เปนยาที่ มี
ประโยชน ในการรักษาโรคในระดับนอยจนถึงมาก และทําให
เกิดการเสี่ยงตอการติดยาของประชากรในระดับที่ตอง                
พึงระวัง เชน มอรฟน เฟนทานลิ โคเคน โคเดอีน เปนตน
 ประเภท 3 ยาเสพติดใหโทษที่มียาเสพติดใหโทษ            
ในประเภท 2 เปนสวนผสมอยูดวยตามที่ ไดขึ้นทะเบียน               

ความหมายของยาเสพติดให�โทษ 

ประเภทของยาเสพติดให�โทษ

ตํารับไว เปนยาที่ทําใหเกิดการเสี่ยงตอการติดยาของ
ประชากรนอย แตยังคงมีอันตราย และมีประโยชนมาก
ในการรักษาโรค เชน ยาแกไอผสมโคเดอีน เปนตน
 ประเภท 4 สารเคมีที่ ใช ในการผลิตยาเสพติด          
ใหโทษในประเภท 1 หรือประเภท 2 เชน อาเซติค              
แอนไฮไดรด เออรโกตามีน ซาฟรอล เปนตน
 ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่มิไดจัดอยู ใน
ประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา กัญชง เห็ดขี้ควาย 
เปนตน

ค
ว

าม
ห

ม
าย

ขอ
งว

ัต
ถ

ุเส
พ

ต
ิด

ความหมายของวัตถุเสพติด

6



ประเภทของวัตถุออกฤทธิ์

จดัประเภทของวตัถอุอกฤทธิ ์ออกเป�น 4 ประเภท ดงันี้

“วตัถอุอกฤทธิ”์  หมายความว�า

 วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนสิ่งธรรมชาติหรือที่ได          
จากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต อจิตและประสาทที่เป น              
วัตถุสังเคราะห  ท้ังนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

 ประเภท 1 วัตถุออกฤทธิ์ที่ ไม ใช ในทางการแพทย 
และอาจกอใหเกิดการนําไปใช  หรื อมีแนวโนมในการ                   
นําไปใช ในทางท่ีผิดสูง เชน GHB, DET, Cathinone,               
Tetrahydrocannabinol (THC)
 ประเภท 2 วัตถุออกฤทธิ์ที่มีการนํามาใช ในทาง            
การแพทย และอาจกอใหเกิดการนําไปใชหรือมีแนวโนม           
ในการนําไปใชในทางที่ผิดสูง เชน Alprazolam, Ephedrine, 
Pseudoephedrine, Midazolam

ความหมายของวัตถุออกฤทธิ์

 ประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ที่ ใช ในทางการแพทย 
และอาจกอใหเกิดการนําไปใชหรือมีแนวโนมในการ             
นาํไปใชในทางทีผ่ดิ เชน Amobarbital, Pentazocine, 
Pentobarbital
 ประเภท 4 วัตถุออกฤทธิ์ที่ ใช ในทางการแพทย 
และอาจกอใหเกดิการนาํไปใชหรือมีแนวโนมในการนาํไป
ใช ในทางที่ผิดนอยกวาประเภท 3 เชน Clonazepam, 
Diazepam, Lorazepam, Phenobarbital
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การขออนุญาต

  ผู�ที่ประสงค�จะผลิต / นําเข�า /  
ส�งออก / จาํหน�าย / มไีว�ในครอบครอง
ซึง่ยาเสพตดิให�โทษในประเภท 1 ประเภท 2 
ประเภท 3 ประเภท 4 หรือประเภท 5 
แล�วแต�กรณี
 (กรณีเป�นการจําหน�ายให�กับ            
ผู�ป�วยหรอืสตัว�ป�วย ผู�ขออนญุาตต�อง
เ ป� น ผู� ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชีพ เ ว ช ก ร ร ม                   
ผู�ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ         
ผู�ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�           
ชัน้หนึง่)

 ผู�ที่ประสงค�จะผลิต / นําเข�า  /            
ส�งออก / นาํผ�าน / ขาย / มไีว�ในครอบ
ครองหรอืใช�ประโยชน� ซึง่วตัถอุอกฤทธิ์
ในประเภท  1  ประเภท 2 ประเภท 3 หรอื 
ประเภท 4 แล�วแต�กรณี
 (กรณีเป�นการขายหรือมีไว�ใน
ครอบครอง ฯ เพือ่ใช�กบัผู�ป�วยหรอืสตัว�
ป�วย ผู�ขออนุญาตต�องเป�นผู�ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผู�ประกอบวิชาชีพ           
ทันตกรรม หรือผู�ประกอบวิชาชีพ          
การสัตวแพทย�ชั้นหนึ่ง)

1 2
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การจําหน�าย การขาย/ครอบครอง

กรณีใดบ�างที่ต�องขออนุญาต
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คุณสมบัติของผู�ขออนุญาต

ยาเสพตดิให�โทษ  ศกึษารายละเอยีดได�ที่

วตัถอุอกฤทธิ ์ ศกึษารายละเอยีดได�ที่

http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Pages/Main.aspx 
(พระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ) หมวด 2 การขออนญุาต
และการออกใบอนญุาตเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ หมวด 6 การขึ้นทะเบียน
ตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 หมวด 7 การโฆษณา หมวด 10 
มาตรการควบคุมพิเศษ หมวด 11 การนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษ

http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Pages/Main.aspx                  
(พระราชบัญญัติ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559)
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 คําขออนญุาตดานยาเสพติดใหโทษ
 คําขออนญุาตดานวัตถุออกฤทธิ์

 หลักเกณฑและเงื่อนไขการตรวจประเมินการ
ออกใบอนญุาต/ทะเบียน

 แนวทางการขึ้นทะเบียน/หนังสือรับรอง
 Download แบบฟอรม
 คูมือประชาชน
 รายช่ือวัตถุเสพติดและสารตั้งตน
 สาระสําคัญการควบคุมตาม

 กฎหมายและบทลงโทษ
* ฐานขอมูลกฎหมายอิเล็กทรอนกิส
http://nctsearch.fda.moph.go.th/narcoticlaw

เตรียมเอกสารใหพรอมตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนในเรื่องนั้น ๆ

กรณีมีขอสงสัยใหสอบถามที่กองควบคุมวัตถุเสพติด
ชั้น 5 อาคาร 7 หรือโทรศัพทสอบถาม 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Pages/Main.aspx

QR CODE

เตรียมเอกสารใหพรอมตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนในเรื่องนั้น ๆ
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10



ยื่นคําขอที่ไหน
1. กองควบคุมวัตถุเสพติด ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. ผานชองทาง อินเทอรเน็ต และ เว็บไซต (ใหตรวจสอบรายละเอียดกอนย่ืน)                

ไดที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/e-submission.aspx 

หมายเหตุ 

 ยื่นคําขออนญุาตดานยาเสพติดใหโทษ
   - กรณียื่นขอรับใบอนญุาตจําหนาย/ผลิต/นําเขา/สงออก ยาเสพติดใหโทษ          

ในประเภท 3 สามารถยื่นขอไดที่ งานใบอนญุาต กองยา หรือโทรศพัท : 0 2590 7200
   - กรณียื่นขอใบอนญุาตจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 (หนวยงานรัฐ) 

ซึง่ผูรับอนญุาตอยู ในเขตปริมณฑลและสวนภูมิภาค ใหยื่นขอที่สาํนกังานสาธารณสขุ
จังหวัด

   - กรณียื่นขอรับอนญุาตผลิต จําหนาย หรือมีไว ในครอบครองซึ่งยาเสพติด             
ใหโทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ ซึ่งผูขออนญุาตอยู ในเขตตางจังหวัด ใหยื่นคําขอ 
ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) ที่สถานที่ผลิต จําหนาย หรือมีไว ในครอบครอง
ตั้งอยู (ตามกฎกระทรวง การขออนญุาต และการอนญุาตผลิต จําหนาย หรือมีไว
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ พ.ศ. 2559)

 ยื่นคําขออนญุาตดานวัตถุออกฤทธิ์
   - กรณียื่นขอรับใบอนุญาตขาย/ผลิต/นําเขา/สงออก วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3            

หรือประเภท 4 สามารถยื่นขอไดที่ งานใบอนญุาต กองยา หรือโทรศัพท : 0 2590 7200
   - กรณียื่นขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 (หนวยงานรัฐ           

และเอกชน) ใบอนุญาตใหมีไว ในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์                
ในประเภท 3, 4 (หนวยงานเอกชน) ซึ่งผูขออนุญาตอยู ในเขตปริมณฑลและ          
สวนภูมิภาค ใหยื่นขอที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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ขั้นตอนการดําเนินการ
การยืน่คาํขออนญุาตด�านยาเสพตดิให�โทษ

 แบบคาํขอหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่�องใช� 

1

1. การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ

1.1  การขึ้นทะเบียนตํารับยา     
เสพติดใหโทษในประเภท 3         
(กรณียาใหม)

ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีด
ของขัน้ตอน
การบรกิาร

ค�าธรรมเนยีม
ตามกฎหมาย

(ถ�าม)ี

ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

-

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณาอนญุาต, 

แจงผล

-

220 วัน
(157

วันทําการ) 

2,500 บาท/คําขอ คาประเมิน เอกสารวิชาการ
- กรณีสารเคมีตัวใหม 182,500 บาท/คําขอ
- กรณีสารเคมีตัวใหมที่ขึ้นทะเบียนในไทยเปนแหงแรก 395,000 บาท/คําขอ
- กรณีไม ใชสารเคมีตัวใหม 155,000 บาท/คําขอ

-

2,000 บาท/ฉบับ

คาธรรมเนยีมโปรดอานรายละเอียด ดังนี้
1.  คาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนญุาตผลิตภัณฑ
2.  คาธรรมเนยีมตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
3.  ยกเวนคาธรรมเนยีม ฯ และคาใชจาย ฯ กรณีเปนหนวยงานของรัฐ 

QR CODE

หม
าย
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ตุ
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1.2 การขึ้นทะเบียนตํารับ        
ยา เ สพติ ด ให  โทษ ใน
ประเภท 3 (กรณียาสามัญ)

1.3 การตออายุใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนตํารับยา
เสพติดใหโทษในประเภท 3

1.4 การขอแกไขรายการ
ทะเบียนตํารับยาเสพติด
ให  โทษในประเภท 3 
(กรณีไมตองสงผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก)

ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีด
ของขัน้ตอน
การบรกิาร

ค�าธรรมเนยีม
ตามกฎหมาย

(ถ�าม)ี

ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

147 วัน
(105 วัน
ทําการ)

147 วัน
(105 วัน
ทําการ)

10 วัน
(7 วันทําการ)

2,000 บาท/
ฉบับ

2,000 บาท/
ฉบับ

1,000 บาท/
ฉบับ

1,000 บาท/คําขอ
คาประเมินเอกสาร

วิชาการ
39,000 บาท/คําขอ

1,000 บาท/คําขอ
คาประเมินเอกสาร

วิชาการ
39,000 บาท/คําขอ

300 บาท/คําขอ

1.5 การขอแกไขรายการ
ทะเบียนตํารับยาเสพติด
ให  โทษในประเภท 3 
(กร ณีส  งผู  เ ชี่ ย ว ชาญ
ภายนอก)

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

84 วัน
(60 วัน
ทําการ)

1,000 บาท/
ฉบับ

คาคําขอ
- กรณีแกไขระดับหลัก

800 บาท/คําขอ
- กรณีแกไขระดับรอง

500 บาท/คําขอ
คาประเมิน

เอกสารวิชาการ
- กรณีแกไขระดับหลัก
16,500 บาท/คําขอ
- กรณีแกไขระดับรอง
8,800 บาท/คําขอ

ก
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ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีดของ

ขัน้ตอนการบรกิาร
ค�าธรรมเนยีมตามกฎหมาย

(ถ�าม)ี
ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

1.6 การขอหนงัสอืรับรอง
การประเมินเอกสารทาง
วิ ชาการและการตรวจ
วิเคราะหยาเสพตดิใหโทษ
ในประเภท 2 (กรณียาใหม)

การตรวจเอกสาร, 
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

220 วัน
(157 วันทําการ)
(ไมรวมเวลา
ที่ ใชสงตรวจ
วิเคราะห)

คาประเมินเอกสารวิชาการ
20,000 บาท/ตํารับ
คาตรวจวิเคราะห

40,000 บาท/ตํารับ 

2,500 บาท
/คําขอ

1.7 การขอหนังสือรับรอง
ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ อ ก ส า ร       
ทางวิ ชาการและการตรวจ
วิเคราะหยาเสพติดใหโทษ       
ในประเภท 2 (กรณยีาสามญั)

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

168 วัน
(120 วันทําการ)

(ไมรวมเวลา
ที่ ใชสงตรวจ
วิเคราะห)

คาประเมินเอกสารวิชาการ
20,000 บาท/ตํารับ
คาตรวจวิเคราะห

40,000 บาท/ตํารับ

1,000 บาท/
คําขอ

1.8 การตออายุหนังสือ
รั บ ร อ ง กา รป ร ะ เ มิ น
เอกสารทางวิชาการและ
การตรวจวิเคราะหยาเสพ
ติดใหโทษในประเภท 2

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

168 วัน
(120 วันทําการ)
(ไมรวมเวลาที่ ใช

สงตรวจ
วิเคราะห)

คาประเมินเอกสารวิชาการ
20,000 บาท/ตํารับ
คาตรวจวิเคราะห

40,000 บาท/ตํารับ

1,000 บาท/
คําขอ

1.9 การขอแกไข เปลี่ยน 
แปลงรายการในเอกสาร
ตํารับตามที่ ไดรับหนังสือ
รับรองการประเมนิเอกสาร
ทางวิชาการและการตรวจ
วิเคราะหยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 2 (กรณีไมตอง
สงผูเชี่ยวชาญภายนอก)

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

10 วัน
(7 วัน
ทําการ)

ไมมี 300 บาท/
คําขอ
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ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีด
ของขัน้ตอน
การบรกิาร

ค�าธรรมเนยีม
ตามกฎหมาย

(ถ�าม)ี

ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

1.10  การขอแกไขเปลีย่นแปลง
รายการในเอกสารตํารับ
ตามท่ี ไดรับหนังสือรับรอง
การประเมินเอกสารทาง
วิ ช า การและการตรวจ
วิเคราะหยาเสพติดใหโทษ        
ในประเภท 2 (กรณีส ง             
ผูเชี่ยวชาญภายนอก)

การตรวจ
เอกสาร,

การพิจารณา
อนญุาต, แจงผล

84 วัน
(60 วัน
ทําการ)

ไมมี คาคําขอ
- กรณีแกไขระดับหลัก

800 บาท/คําขอ
- กรณีแกไขระดับรอง

500 บาท/คําขอ
คาประเมินเอกสาร

วิชาการ
- กรณีแกไขระดับหลัก
16,500 บาท/คําขอ
- กรณีแกไขระดับรอง
8,800 บาท/คําขอ

2. การขออนุญาตโฆษณา         
ยาเสพติดใหโทษ

การตรวจ
เอกสาร,

การพิจารณา
อนญุาต, แจงผล

10 วัน 
(7 วันทําการ)

3,000
บาท/ฉบับ

300 บาท/คําขอ
คาประเมินเอกสาร
วิชาการ (กรณีสง

ผูเชี่ยวชาญพิจารณา) 
3,000 บาท/คําขอ

3. การนําเข า/ส งออก
เฉพาะคราว

การตรวจเอกสาร, 
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

3
วันทําการ

นําเขา/สงออกยาเสพติด
ในประเภท 2=1,000 บาท/ฉบับ

นําเขา/สงออก ยาเสพติด
ในประเภท 3=100 บาท/ฉบับ

นําเขายาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 4=6,000 บาท/ฉบับ

500 บาท/คําขอ

500 บาท/คําขอ

500 บาท/คําขอ

4. การขอหนังสือรับรองหรือ
ใบรับรอง เชน CPP, CFS

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

3
วันทําการ

ไมมี คาหนังสือรับรอง 
500 บาท/ฉบับ
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ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีดของขัน้ตอน

การบรกิาร
ค�าธรรมเนยีม

ตามกฎหมาย (ถ�าม)ี
ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

5. การวินจิฉัยผลิตภัณฑ การตรวจเอกสาร,
การพิจารณาอนญุาต, 

แจงผล

15 วัน
(10 วันทําการ)

- คาหนังสือ
ตอบวินจิฉัย

1,000 บาท/ฉบับ

6. การขอใบอนญุาตสถานที่ - - --

6.1 การขออนุญาตผลิตยา
เสพติดใหโทษในประเภท 2

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณาอนญุาต, 

แจงผล

3
วันทําการ

1,000 บาท/ฉบับ 500 บาท/คําขอ

6.2 การขออนญุาตจาํหนายซึง่ยา
เสพติดใหโทษในประเภท 2

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณาอนญุาต, 

แจงผล

3
วันทําการ

1,000 บาท/ฉบับ 500 บาท/คําขอ

6.3 การ ข ออนุญาต มี ไว  ใ น          
ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 2

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณาอนญุาต, 

แจงผล

3
วันทําการ

200 บาท/ฉบับ 500 บาท/คําขอ

6.4 การขออนุญาตมีโคเดอีน        
ไว ในครอบครองเพื่อใช ในการ
ผลติยาเสพตดิใหโทษในประเภท 
3 สําหรับจําหนายในประเทศ 
หรือสําหรับการสงออกประจําป

6.5 การขออนญุาตนําเขายาเสพ
ติดใหโทษในประเภท 3 ตํารับที่
มโีคเดอีนเปนสวนผสมประจําป

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณาอนญุาต, 

แจงผล

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณาอนญุาต, 

แจงผล

70 วัน
(50 วันทําการ)

70 วัน
(50 วันทําการ)

-

-

-

-
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ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีดของ

ขัน้ตอนการบรกิาร
ค�าธรรมเนยีม

ตามกฎหมาย (ถ�าม)ี

ค�า
ใช�จ�าย
ตาม
ม.44

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

6.6 การขออนุญาต มีไว ในครอบครอง/
ผลิต/นําเขา/สงออก/จําหนาย ซึ่งยาเสพติด       
ใหโทษประเภท 4 (กรณีรายใหม)

การตรวจเอกสาร, 
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

143 วัน
(102 วัน
ทําการ)

กรณีครอบครอง 200 บาท/ฉบับ
กรณีผลิต/นําเขา 6,000 บาท/ฉบับ

กรณีสงออก 200 บาท/ฉบับ

500 บาท/คําขอ คาประเมินเอกสารทางวิชาการดานความเหมาะสมของการใชยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 
กรณี ใชทางอุตสาหกรรม 2,000 บาท/สูตร   กรณี ใชทางวิทยาศาสตร 1,000 บาท/ วิธีวิ เคราะห คาตรวจสอบ
สถานที่ประกอบการกรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรมภายใตระบบปด ที่เปนรายใหม 20,000 บาท/ครั้ง 
คาใบอนญุาตจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 = 3,000 บาท/ฉบับ

ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีดของ

ขัน้ตอนการบรกิาร
ค�าธรรมเนยีม

ตามกฎหมาย (ถ�าม)ี
ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

6.7 การขออนุญาตมี ไว         
ในครอบครอง/ผลิต/        
นําเขา/สงออก/จําหนาย
ซึ่งยาเสพติดให  โทษใน
ประเภท 4 (กรณีรายเดิม 
ขอตอเนือ่ง)

การตรวจ
เอกสาร,

การพิจารณา
อนญุาต,
แจงผล

110 วัน
(78 วัน
ทําการ)

กรณีครอบครอง
200 บาท/ฉบับ
กรณีผลิต/นําเขา
6,000 บาท/ฉบับ

กรณีสงออก
200 บาท/ฉบับ 

500 บาท/คําขอ
คาใบอนญุาต
จําหนายซึ่ง

ยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 4 = 

3,000 บาท/ฉบับ

6.8  การขออนญุาตผลติ /
จําหนาย/นําเขา/สงออก 
หรือมีไว ในครอบครอง 
ซึ่ ง ยา เ สพติ ด ให  โทษ           
ในประเภท 5 (ยกเวน 
Hemp)

การตรวจ
เอกสาร,

การพิจารณา
อนญุาต,
แจงผล

105 วัน
(75 วัน
ทําการ)

(3 วันทําการ
กรณจีําหนาย
เพื่อการบําบัด
รักษาผูปวย 

หรือสัตวปวย)

- 500 บาท/คําขอ
คาหนังสือสําคัญแสดง

การอนญุาตผลิต/
จําหนาย/นําเขา/สงออก
หรือมีไว ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท 5 
= 4,000 บาท/ฉบับ
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ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีดของ

ขัน้ตอนการบรกิาร
ค�าธรรมเนยีม

ตามกฎหมาย (ถ�าม)ี
ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

6.9 การขออนุญาต
ผลิต/จําหนาย หรือมี 
ไว  ในครอบครองซึ่ ง        
ยาเสพติดให  โทษใน
ประเภท 5 (เฉพาะ 
Hemp)

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

143 วัน
(102 วัน
ทําการ) 

(ไมรวมเวลา
ที่ยื่นคําขอ

ที่สวนภูมิภาค)

- 500 บาท/คําขอ
คาตรวจสถานประกอบ
การ 20,000 บาท/ครั้ง
คาหนังสือสําคัญแสดง

การอนญุาตผลติ/จาํหนาย 
หรือมีไวครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 5 =

4,000 บาท/ฉบับ

การยืน่คาํขออนญุาตด�านวตัถอุอกฤทธิ์
 แบบคาํขอหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่�องใช� 

2

1. การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ

ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีดของ

ขัน้ตอนการบรกิาร
ค�าธรรมเนยีม

ตามกฎหมาย (ถ�าม)ี
ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

- - --

คาธรรมเนยีมโปรดอานรายละเอียด ดังนี้
1.  คาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนญุาตผลิตภัณฑ
2.  คาธรรมเนยีมตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
3.  ยกเวนคาธรรมเนยีม ฯ และคาใชจาย ฯ กรณีเปนหนวยงานของรัฐ 

QR CODE
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ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีดของ

ขัน้ตอนการบรกิาร
ค�าธรรมเนยีม

ตามกฎหมาย (ถ�าม)ี
ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

1.1 การขึ้ นทะ เบี ยน
วั ต ถุ ตํ า รั บ  ( ก รณี          
ยาใหม)

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

220 วัน
(157 วัน
ทําการ)

2,000 บาท/ฉบับ 2,500 บาท/คําขอ
คาประเมินเอกสารวิชาการ
- กรณีสารเคมีตัวใหม 
182,500 บาท/คําขอ
- กรณีสารเคมีตัวใหม
ที่ขึ้นทะเบียนในไทย

เปนแหงแรก
395,000 บาท/คําขอ

- กรณีไม ใชสารเคมีตัวใหม 
155,000 บาท/คําขอ

1.2 การขึ้ นทะ เบี ยน
วัตถุตํารับ (กรณียา
สามัญ)

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

168 วัน
(120 วัน
ทําการ)

2,000 บาท/ฉบับ 1,000 บาท/คําขอ
คาประเมินเอกสาร

วิชาการ
39,000 บาท/คําขอ

1.3 การตออายุ ใบสําคัญ
การขึ้ นทะเบี ยนวัตถุ
ตํารับ

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

168 วัน
(120 วัน
ทําการ)

2,000 บาท/ฉบับ 1,000 บาท/คําขอ
คาประเมินเอกสาร

วิชาการ
39,000 บาท/คําขอ

1 . 4  ก า ร ข อ แ ก  ไ ข 
รายการทะเบียนวัตถุ
ตํารับ (กรณีไมตองสง
ผูเชี่ยวชาญภายนอก)

  
การตรวจเอกสาร, 

การพิจารณา
อนญุาต, แจงผล

10 วัน
(7 วันทําการ)

1,000 บาท/ฉบับ 300 บาท/คําขอ
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ประเภทขัน้ตอน

ประเภทขัน้ตอน

รายละเอยีดของ
ขัน้ตอนการบรกิาร

รายละเอยีดของ
ขัน้ตอนการบรกิาร

ค�าธรรมเนยีม
ตามกฎหมาย (ถ�าม)ี

ค�าธรรมเนยีม
ตามกฎหมาย (ถ�าม)ี

ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

1.5 การขอแกไขรายการทะเบียนวัตถุ
ตํารับ (กรณีสงผูเชี่ยวชาญภายนอก)

1.6 การขอหนังสือรับรองการประเมิน
เอกสารทางวิ ชาการและการตรวจ
วิเคราะหวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 2 (กรณี
ยาใหม)

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณาอนญุาต, แจงผล

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณาอนญุาต,

แจงผล

84 วัน
(60 วันทําการ)

220 วัน
(157 วันทําการ)
(ไมรวมเวลาที่ ใช

สงตรวจวิเคราะห)

1,000 บาท/ฉบับ

-

คาคําขอ - กรณีแกไขระดับหลัก 800 บาท/คําขอ   - กรณีแกไขระดับรอง 500 บาท/คําขอ
คาประเมินเอกสารวิชาการ  - กรณีแกไขระดับหลัก 16,500 บาท/คําขอ - กรณีแกไขระดับรอง 8,800 บาท/คําขอ

2,500 บาท/คําขอ คาประเมินเอกสารวิชาการ
 - กรณีสารเคมีตัวใหม 182,500 บาท/คําขอ
 - กรณีสารเคมีตัวใหมที่ขึ้นทะเบียนในไทยเปนแหงแรก 395,000 บาท/คําขอ
 - กรณีไม ใชสารเคมีตัวใหม 155,000 บาท/คําขอ

ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีดของ

ขัน้ตอนการบรกิาร
ค�าธรรมเนยีม

ตามกฎหมาย (ถ�าม)ี
ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

1.7 การขอหนังสือรับรอง
การประเมินเอกสารทาง
วิ ชาการและการตรวจ
วิ เคราะหวัตถุออกฤทธิ์
ประเภท 2 (กรณียาสามัญ)

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

168 วัน
(120 วันทําการ)

(ไมรวมเวลา
ที่ ใชสงตรวจ
วิเคราะห)

- 1,000 บาท/คําขอ
คาประเมินเอกสาร

วิชาการ
39,000 บาท/คําขอ
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ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีดของ

ขัน้ตอนการบรกิาร
ค�าธรรมเนยีม

ตามกฎหมาย (ถ�าม)ี
ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

1.8 การตออายุหนังสือรับรอง
การประ เมิ น เ อกสารทาง
วิชาการและการตรวจวิเคราะห
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

168 วัน
(120 วันทําการ)

(ไมรวมเวลาที่ ใชสง
ตรวจวิเคราะห)

- 1,000 บาท/คําขอ
คาประเมิน

เอกสารวิชาการ
39,000 บาท/คําขอ

1.9 การขอแกไขเปลีย่นแปลง
รายการในเอกสารตาํรับตามที่
ไ ด  รั บหนั งสื อ รั บรองการ
ประเมินเอกสารทางวิชาการ
และการตรวจวิเคราะหวัตถุ
ออกฤทธิ์ ในประเภท 2 (กรณี
ไมตองสงผูเชี่ยวชาญภายนอก)

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

10 วัน
(7 วันทําการ)

- 300 บาท/คําขอ

1.10  การขอแก  ไข เปลี่ ยนแปลง
รายการในเอกสารตํารับตามที่ ไดรับ
หนังสือรับรองการประเมินเอกสาร
ทางวิชาการและการตรวจวิเคราะห
วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 (กรณี          
สงผูเชี่ยวชาญภายนอก)

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณาอนญุาต, 

แจงผล

84 วัน
(60 วันทําการ)

-

คาคําขอ - กรณีแกไขระดับหลัก 800 บาท/คําขอ
- กรณีแกไขระดับรอง 500 บาท/คําขอ  คาประเมินเอกสารวิชาการ 
- กรณีแกไขระดับหลัก 16,500 บาท/คําขอ  - กรณีแกไขระดับรอง 8,800 บาท/คําขอ

2. การขออนญุาตโฆษณา
วัตถุออกฤทธิ์

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

10 วัน
(7 วันทําการ)

3,000
บาท/ฉบับ

300 บาท/คําขอ
คาประเมินเอกสารวิชาการ 

(กรณีสงผูเชี่ยวชาญพิจารณา) 
3,000 บาท/คําขอ

3 .  การขอ นํา เข  า /          
สงออกเฉพาะคราว/
นําผาน

การตรวจเอกสาร, 
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

3 วันทําการ 500 บาท/ฉบับ 500 บาท/คําขอ
*คาใบแจงการนําเขาหรือสงออก

วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3
หรือประเภท 4 = 500บาท/ครั้ง
(หากกฎกระทรวงใหมออก ไมตอง
ยื่นขอใบแจงการนําเขาหรือสงออก)
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คาธรรมเนยีมโปรดอานรายละเอียด ดังนี้
1.  คาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนญุาตผลิตภัณฑ
2.  คาธรรมเนยีมตาม พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559
3.  ยกเวนคาธรรมเนยีม ฯ และคาใชจาย ฯ กรณีเปนหนวยงานของรัฐ

QR CODE

หม
าย

เห
ตุ

ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีดของ

ขัน้ตอนการบรกิาร
ค�าธรรมเนยีม

ตามกฎหมาย (ถ�าม)ี
ค�าใช�จ�าย
ตาม ม.44

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

4. การขอหนังสือรับรอง
หรือใบรับรอง เชน CPP, 
CFS

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

3 วันทําการ - คาหนังสือรับรอง
500 บาท/ฉบับ

5. การวินจิฉยัผลิตภณัฑ การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

15 วัน (10 วันทําการ)
กรณีปกติ

84 วัน (60 วันทําการ) 
กรณีตองหารือผูเชี่ยวชาญ

- คาหนังสือ
ตอบวินจิฉัย

1,000 บาท/ฉบับ

6. การขอใบอนญุาตสถานที่ - - - -

6.1 ก า ร ข อ อ นุ ญา ต
ผลิต/ผลิตเพื่อสงออก/
นํา เข  า/ส  งออกวัตถุ    
ออกฤทธิ์ ในประเภท 2

6.2 ก า ร ข อ อ นุ ญา ต         
ขายวัตถุออกฤทธิ์ ใน
ประเภทท่ี 2

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

3 วันทําการ

3 วันทําการ

ผลิต 10,000 บาท/ฉบับ
ผลิตเพื่อสงออก

5,000 บาท/ฉบับ
นําเขา 10,000 บาท/ฉบับ
สงออก 1,000 บาท/ฉบับ

1,000 บาท/ฉบับ

500 บาท/คําขอ

500 บาท/ฉบับ

6.3 การขออนญุาตใหมี
ไว ในครอบครองหรือใช
ประโยชนวัตถุออกฤทธิ์

การตรวจเอกสาร,
การพิจารณา

อนญุาต, แจงผล

3 วันทําการ 500 บาท/ฉบับ 500 บาท/ฉบับ

QR CODE
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การทาํรายงาน

การขายหรอืการใช�ประโยชน� 

การเกบ็รกัษา 
• ดานยาเสพติดใหโทษ
 ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 
 -  จัดทํารายงานประจําเดือน (แบบ ย.ส. 6)
  และรายงานประจําป (แบบ ย.ส. 7)
 ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือ 5
 - จัดทําบัญชีรับ-จายยาเสพติดใหโทษรายเดือน
  (แบบ ร.ย.ส. 4/5/เดือน)
 - จัดทําบัญชีรับ-จายยาเสพติดใหโทษรายป
  (แบบ ร.ย.ส. 4/5/ป)
 ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ 
 - จัดทําบัญชีรับ-จายยาเสพติดใหโทษรายเดือน
     • ¡Ã³Õ¼ÅÔµ (áºº Ã.Â.Ê. 5-1 (àÎÁ¾�)/à´×Í¹)
     • ¡Ã³Ṏ íÒË¹‹ÒÂ (áºº Ã.Â.Ê. 5-2 (àÎÁ¾�)/à´×Í¹)
     • กรณคีรอบครอง (แบบ ร.ย.ส. 5-3 (เฮมพ)/เดอืน)
 - จัดทําบัญชีรับ-จายยาเสพติดใหโทษรายป
     • ¡Ã³Õ¼ÅÔµ (áºº Ã.Â.Ê. 5-1 (àÎÁ¾�)/»‚)
     • ¡Ã³Ṏ íÒË¹‹ÒÂ (áºº Ã.Â.Ê. 5-2 (àÎÁ¾�)/»‚)
     • ¡Ã³Õ¤ÃÍº¤ÃÍ§ (áºº Ã.Â.Ê. 5-3 (àÎÁ¾�)/»‚)
• ดานวัตถุออกฤทธิ์
 วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2
 - จัดทําบัญชีรับ-จาย (แบบ บ.ว.จ. 2-ขพ)
 - จัดทํารายงานประจําเดือน (แบบ ร.ขจ.2/เดือน)
 - จัดทํารายงานประจําป (แบบ ร.ขจ.2/ป) 
 วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือ 4 
 - จัดทําบัญชีรับ-จาย (แบบ บ.ว.จ. – คค1)
 - จัดทํารายงานประจําเดือน (แบบ ร.ว.จ. 3/4/เดือน) 
 - รายงานประจําป (แบบ ร.ว.จ.3/4/ป) 

สามารถขายใหไดเฉพาะผูปวยหรือสัตวปวยที่ตนให       
การรักษา และขายตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชีพ
แพทย ทันตแพทย หรือสัตวแพทย หามวางขาย             
โดยทั่วไป หามขายโดยการสั่ง
ซื้อทางๆ ไปรษณียหรือทาง
อินเทอรเน็ต รวมทั้งการขายท่ี
มิไดอยู ในความควบคุมของแพทย 
ทันตแพทย หรือสัตวแพทย 

จัดใหมีการปองกันตามสมควร เพื่อมิ ใหวัตถุเสพติด
สูญหายหรือมีการนําเอาไปใชโดยมิชอบ

1

3

การทาํลายยา 

กรณวีตัถเุสพตดิที่มี ในครอบครอง
หมดอายุ เสื่อมคุณภาพ หรือ               
ไมประสงคจะครอบครองตอไป  

4

2

COCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINECOCAINE

ก
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น
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าต

ข�อพึงปฏิบัติหลังได�รับอนุญาต
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การทําลาย กรณีวัตถุเสพติดที่มีครอบครองหมดอายุ 
เสื่อมคุณภาพ หรือไม�ประสงค�จะครอบครองต�อไป

กรณหีน�วยงานเอกชน 

กรณหีน�วยงานภาครฐั 

 -  ผูรับอนุญาตทําหนังสือมายังกองควบคุมวัตถุเสพติด (กรณีสถานที่ตั้งอยู ในเขต กทม.) หรือทําหนังสือ                
มายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (กรณีสถานที่ตั้งอยู ในเขตปริมณฑลและสวนภูมิภาค)

 -  เมื่อไดรับการอนมุัติแลวเจาหนาท่ีจะแจงใหผูรับอนญุาตทราบและในการทําลายตองมีเจาหนาที่เปนผูควบคุม
การทําลาย

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
 • ´ŒÒ¹ÂÒàÊ¾µÔ´ãËŒâ·É
  - ผูรับอนุญาตจัดทําบันทึกการทําลาย บันทึกภาพระหวางการทําลาย             

เพื่อเปนหลักฐานและ รายงานสงใหสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
และบันทึกขอมูลในรายงานและบัญชีรับ-จาย (แบบ ย.ส.6, ย.ส.7)

 • ´ŒÒ¹ÇÑµ¶ØÍÍ¡Ä·¸Ôì
  - ผูรับอนุญาตจัดทําบันทึกการทําลาย บันทึกภาพระหวางการทําลาย            

เพื่อเปนหลักฐานและ รายงานสงใหสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
และบันทึกขอมูลในรายงานและบัญชีรับ-จาย (บ.ว.จ.2–ขพ, ร.ขจ.2 /เดือน, 
ร.ขจ.2/ป แบบ บ.ว.จ.-คค1/ ร.ว.จ.3/4/เดือน ,ร.ว.จ. 3/4/ป) 
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กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด
(Pre-marketing)
- งานทะเบียน  

- งานอนสุัญญา (นําเขา - สงออก
เฉพาะคราว ซึ่งวัตถุเสพติด)

กลุมกําหนดมาตรฐาน
- งานวินจิฉัยผลิตภัณฑ
- งานกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุเสพติด

กลุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาด 
(Post-marketing)

- งานใบอนญุาต (ยาเสพติด
ใหโทษประเภท 4 หรือ 5)  

- งานใบอนญุาต  

0 2590 7768 0 2590 7769

0 2590 7346

0 2590 7314 0 2590 7761  

0 2590 7754   0 2590 7755   0 2590 7756
0 2590 7337   0 2590 7339

0 2590 7768 0 2590 7769  
0 2590 7770

0 2590 7345 0 2590 7792 

0 2590 7768 0 2590 7769

0 2590 7346    0 2590 7706

0 2590 7761 0 2590 7314  

0 2590 7768  0 2590 7769
0 2590 7770  

0 2590 7793  0 2590 7762

pre_narcotic
@fda.

moph.go.th

สามารถดรูายละเอยีดเกีย่วกบัการขออนญุาตผลติภณัฑ�วตัถเุสพตดิได�ที ่                
เพือ่ไม�เป�นการเสยีเวลา ควรศกึษารายละเอยีดเบือ้งต�นก�อนการขอ
คาํแนะนาํหรอืสอบถามเพิม่เตมิ

กลุมพัฒนาระบบ 0 2590 7771 0 2590 7772 0 2590 7773 narcotic@fda.moph.go.th

ต
ิด

ต
�อ

ส
อ

บ
ถ

าม

หากมขี�อสงสยัเกีย่วกบัการขออนญุาตผลติภณัฑ�วตัถเุสพตดิ ตดิต�อ

ติดต�อสอบถาม

หากมขี�อสงสยัเกีย่วกบัการขออนญุาตผ�านระบบอเิลก็ทรอนกิส� (e-Submission) / การสมคัร Open ID
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Q & A ผลิตภัณฑวัตถุเสพติด

ยื่นคําขอ

ขออนญุาต

ติดตอ
สอบถามผูประกอบการสงสัย อย. ตอบให

ประเภทที่ 1ประเภทที่ 1ประเภทที่ 1ประเภทที่ 1ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 5

ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 2ประเภทที่ 2ประเภทที่ 2

ประเภทที่ 3

โคเดอีน
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การจัดแบ�งประเภทของวัตถุเสพติดมีกี่ประเภท อะไรบ�าง

ใหดําเนนิการตรวจสอบการจัดแบงประเภทวัตถุเสพติดไดที่เว็บไซตของกองควบคุมวัตถุเสพติด นอกจากนี ้    
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข การเรียกช่ือวัตถุเสพติดตามบัญชีทายประกาศแลว ยังรวมถึง 

(1) วัตถุที่เรียกช่ือเปนอยางอื่นแตมโีครงสรางทางเคมีอยางเดียวกันกับวัตถุเสพติดดังกลาว
(2) สเตอริโอไอโซเมอร (stereoisomer) ใด ๆ ของวัตถุเสพติดดังกลาว 
(3) เกลือ เอสเทอร และอีเทอร ใด ๆ ของวัตถุเสพติดดังกลาว 
ทั้งนี ้ ไมวาจะมีความเขมขนใด หรือนําไปใชเพื่อการใด เวนแตจะมีการระบุความเขมขน
หรือเงื่อนไขไวเปนการเฉพาะ หรือเปนกรณีที่นําไปใชเพื่อเปนสารควบคุมคุณภาพในการ

ตรวจวิเคราะหและควบคมุคณุภาพของการตรวจสารเสพตดิในรางกาย ซึง่เปนเครื่องมอืแพทยตามกฎหมาย
วาดวยเครื่องมือแพทย และตองใชตามวัตถุประสงคของเครื่องมือแพทยนั้น และหากไมสามารถจัดแบง
ประเภทสารได ใหสอบถามเพิ่มเติมที่กลุมกําหนดมาตรฐาน โทร 02 590 7314 เพื่อดําเนนิการขอวินจิฉัยผลิตภัณฑ

QR CODEQR CODE

สถานพยาบาลเอกชนที่ต�องการใช�ยาเสพติดให�โทษในประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 
ประเภท 3 และประเภท 4 ในสถานพยาบาลสําหรับบําบัดรักษาผู�ป�วยต�องขอใบอนุญาตใดบ�าง

สําหรับยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ตองขอใบอนญุาตจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2
สําหรับวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 ตองขอใบอนญุาตขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2
สําหรับวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 ตองขอใบอนญุาต ใหมีไว ในครอบครอง ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3
สําหรับวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 4 ตองขอใบอนญุาต ใหมีไว ในครอบครอง ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 4
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 1. ดาํเนนิการตามพระราชบญัญัตวิัตถทีุอ่อกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559 
มาตรา 45 
 2. ผู ดําเนินการสถานพยาบาลคนเดิมจะตองมายื่นคําขอยกเลิกใบอนุญาตขาย             
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ฉบับเดิม และใหผูดําเนนิการสถานพยาบาลคนใหมมาย่ืน             
คําขอรับใบอนญุาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ฉบับใหม
     3. หากมีวัตถุออกฤทธิ์คงเหลืออยู และทางสถานพยาบาล
     ไมประสงคจะทําลายจะตองเก็บไวกอน หามนําไปใชตอ         
               จนกวาผูดําเนนิการสถานพยาบาลคนใหมจะ
                 ไดรับใบอนญุาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 
ฉบับใหม

กรณีที่สถานพยาบาลซึ่งมีนิติบุคคลเป�นผู�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการสถาน
พยาบาล ได�เปลี่ยนผู�ดําเนินการสถานพยาบาล ซึ่งเป�นผู�รับอนุญาตในใบอนุญาต
ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 จะต�องดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขายวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 2 อย�างไรฤทธิ์ในประเภท 2 อย�างไร
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วิสาหกิจชุมชนสามารถดําเนนิการได โดยดําเนนิการภายใตความรวมมือและกํากับ
ดูแลของหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ศึกษาวิ จัยหรือจัดการเรียนการสอนทาง            

การแพทย เภสชัศาสตร วิทยาศาสตร หรือเกษตรศาสตร หรือมหีนาที่ ใหบริการทางการแพทย 
เภสชักรรม หรือวิทยาศาสตร หรือมีหนาที่ ใหบริการทางเกษตรกรรมเพือ่ประโยชนทางการแพทย
หรือเภสัชกรรม หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ี ในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด             
หรือสภากาชาดไทย เชน กรณีผูขออนญุาต คือ มหาวิทยาลัย A รวมกับ วิสาหกิจชุมชน B 
  ผูดําเนนิกิจการ คือ บุคคลที่อธิการบดีของมหาวิทยาลัย A มอบหมายให เชน คณบดี
คณะเกษตรศาสตร 
  สถานที่เพาะปลูก คือ สถานท่ีของวิสาหกิจชุมชน B สําหรับแบบ
คําขอรับอนญุาตผลิต (ปลูก) และแนวทางการยื่นคําขอฯ
                                    สามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต

วิสาหกิจชุมชนสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได�หรือไม�

QR CODE

กาํหนดระยะเวลาในการยื่นคาํขอเพิม่ปริมาณ
ระหวางปของยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 
จะยื่นไดถึงเดือนมิถุนายนของแตละป

การยื่นคําขอเพิ่มปริมาณระหว�างป�ของ
ยาเสพติดให�โทษในประเภท 4 ยื่นได�ทั้งป�หรือไม�
การยื่นคําขอเพิ่มปริมาณระหว�างป�ของ
ยาเสพติดให�โทษในประเภท 4 ยื่นได�ทั้งป�หรือไม�
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ใบอนญุาตครอบครอง ฯ มีอายุหนึง่ปปฏิทิน (หมดอายุ 31 ธ.ค. ของทุกป)             
หากยังมีปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 คงเหลือหรือประสงคจะใช
ตอ ใหยื่นคําขออนุญาตครอบครองยาเสพติดใหโทษ           

ในประเภท 4 (รายเดิมขอตอเนือ่ง) ภายในเดือนกันยายน ซึ่งดูรายละเอียด
เอกสารคําขอไดที่ download แบบฟอรม http://www.fda.moph.      
go.th/sites/Narcotics/SitePages/Download_Form.aspx แลวไป            
ขอ 5 ใบอนญุาตเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท 4

ใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให�โทษในประเภท 4 มีอายุก่ีป� 
หากใบอนุญาตใกล�หมดอายุ แต�ยังต�องการครอบครองยาเสพติด
ให�โทษในประเภท 4 ต�อ จะต�องทําอย�างไรบ�าง

หากบริษัท/ผู�รับอนุญาตต�องการแก� ไข เปลี่ยนแปลงข�อมูลใน
ใบอนุญาตนําเข�าเฉพาะคราวซึ่งวัตถุเสพติดต�องดําเนินการอย�างไร

ใบอนญุาตนําเขา/สงออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุเสพติด ไมมี การแกไข 
เปลี่ยนแปลงขอมูลในใบอนญุาต หากบริษัทประสงคจะแกไขรายละเอียด
อ่ืน ๆ ตองดําเนนิการยกเลิกใบอนุญาตฉบับเดิม โดยมีหนังสือ              

ระบุเหตุที่ตองยกเลิก พรอมคืนใบอนญุาตฉบับจริงและสําเนาใบอนญุาตท้ังหมด
คืนมาที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และดําเนนิการขอใบอนญุาตนําเขา             
เฉพาะคราว ซึ่งวัตถุเสพติดฉบับใหมแทน
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หากสถานพยาบาลเอกชนต�องการเพิ่ม หรือย�าย หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่เคยได�รับใน
ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือใบอนุญาตให�มีไว�ในครอบครองซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 3 และ 4 สามารถกระทําได�หรือไม� และต�องดําเนินการอย�างไร

สามารถกระทาํได ทั้งนีผู้รับอนญุาตจะตอง
ยื่นคําขอยาย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่

  - สําหรับใบอนุญาต
ขายวตัถอุอกฤทธิ์ ในประเภท 2 
หาก ยาย เปลี่ยนแปลง หรือ
เพิม่สถานที่ขายให ใชแบบฟอรม 
: แบบ ข.ว.จ. 2 – 3 ดังนี ้  
  - สาํหรับใบอนญุาตให
มีไว ในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 
หาก ยาย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่เก็บ ให ใช

แบบฟอร ม :  แบบ ค.ว .จ . 
2/3/4-3 ดังนี้
    โดยการเพิ่ม ยาย หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่มีความหมาย 
ดังนี้

  “ยายสถานที่” หมายความวา กรณีผูขอ
อนญุาตยายสถานที่ที่ ไดรับอนญุาต ไปตัง้ ณ สถาน
ที่อื่นหรือสถานที่แหงใหม ซึ่งยายสถานที่ที่ ไดรับ
อนญุาตแหงเดมิทั้งหมด มิ ใชยายเพียงบางสวนหรือ
  บางแผนก

  “เปลีย่นแปลงสถานท่ี” หมายความวา 
กรณีผูขออนญุาตเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ ไดรับ
อนญุาตแหงเดิม โดยการขยายพื้นที่ของอาคาร 
ลดพื้นที่ของอาคารลง หรือมีการเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงลกัษณะของอาคารที่ ไดรับอนญุาต
  “เพิ่มสถานที่” หมายความวา กรณีผู
ขออนญุาตเพิ่มสถานที่จากที่ ไดรับอนญุาตอีก
แหงหนึง่ เชน มีอาคารเพิ่มอีกแหงหนึง่ในพื้นที่
บริเวณใกลเคียงกับแหงเดิม โดยสถานที่แหง
ใหมอาจจะอยูบนโฉนดที่ดินเดียวกับสถานที่ที่
ไดรับอนญุาตแหงเดิม หรือโฉนดที่ดินติดกัน 
แตทั้ งนี้ ไม รวมถึงกรณีการเพิ่มสาขาหรือ         
ขยายสาขาQR CODE

QR CODEQR CODE

QR CODE

Q
 &

 A
 ผ

ลิต
ภ

ัณ
ฑ

�วัต
ถ

ุเส
พ

ต
ิด

31



ผู�ประกอบวิชาชีพการแพทย�แผนไทยสามารถปลูกกัญชาและ
ผลิตตํารับยาแผนไทยให�ผู�ป�วยในคลินิกได�หรือไม�  อย�างไร

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
(ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 21 ระบุวา 

ภายในระยะเวลาหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบงัคบัการขอรับใบอนญุาตผลตินาํเขา หรือสงออก
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา          
เพื่อประโยชนทางการแพทยหรือการรักษาผูปวย          
ตามมาตรา 26/2 (1) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. 2562 ตองเปนหนวยงานรัฐหรือ         
รวมกับหนวยงานรัฐตามมาตรา 26/5 (1) เทานั้น 
ไมอนญุาตใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ผู ประกอบวิชาชีพทันตกรรม             
ผูประกอบวิชาชีพการสตัวแพทยชัน้หนึง่ ผูประกอบ
วิชาชีพการแพทยแผนไทย ผู ประกอบวิชาชีพ        
การแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพื้นบาน          
ปลูกกัญชา หากแพทยแผนไทย แพทยแผนไทย
ประยกุต และหมอพืน้บานประสงคจะปรุงตาํรับยา
แผนไทยที่มกีญัชาผสมอยู ใหยื่นคาํขออนญุาตผลติ 
( โดยการปรุง) ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 

เฉพาะกัญชา และคําขออนญุาตจําหนาย
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 
พรอมเอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียด
ตามแนวทางการขออนุญาตและการอนุญาต             
ใหผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 โดยการ
ปรุงตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู            
เพื่อจําหนายเฉพาะผูปวยของตน ทั้งนี ้ ตํารับที่
จะผลิตโดยการปรุง จะตองเปนตํารับที่ระบุใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดตํารับ
ยาเสพตดิใหโทษในประเภท 5 ที่มกีญัชาปรุงผสม
อยูที่ ใหเสพ เพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษา         
วิจัยได พ.ศ. 2562 โดยจะตองซื้อวัตถุดิบกัญชา
จากแหลงปลูกที่ถูกกฎหมาย ซึ่งผู  ที่ สนใจ
สามารถศกึษาขอมูลและติดตามขาวสารเกีย่วกบั
การอนุญาตให ใชประโยชน
กัญชาทางการแพทยไดจาก
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หากบริษัท / ผู�รับอนุญาตนําเข�าวัตถุเสพติดเกินวันที่ระบุในใบอนุญาต
นําเข�าเฉพาะคราวซึ่งวัตถุเสพติดจะต�องดําเนินการอย�างไร

ใบอนญุาตนาํเขาเฉพาะคราวซึง่วตัถเุสพตดินัน้ เอกสารฉบบัจริงผูรับอนญุาตตองสงใหประเทศ
ผูสงออกดําเนนิการอนุญาตสงออก สวนสําเนาใบอนุญาตนําเขาเฉพาะคราว ฯ ใชประกอบการ             
ดาํเนนิการยื่นตอดานอาหารและยา ในการนาํเขาวตัถเุสพติด โดย 1 ใบอนญุาตใชตอการนําเขา

วัตถุเสพติด 1 ครั้ง เทานั้น ดังนั้น หากวัตถุเสพติดนําเขามาเกินวันที่ระบุในใบอนญุาตนําเขาเฉพาะคราวฯ
จะไมสามารถดําเนนิการย่ืนผานระบบ License per Invoice (LPI) และไมสามารถดําเนนิการออกใบ         
ขนสินคาของศุลกากรได หากบริษัททราบวาวัตถุเสพติดท่ี ไดรับอนญุาตใหนําเขาและใบอนญุาตดังกลาว     
จะหมดอาย ุใหรีบดาํเนนิการ ขอใบอนญุาตนาํเขาเฉพาะคราวฉบบัใหมแทนใบเดมิทีห่มดอาย ุเนือ่งจากหาก
วตัถเุสพตดิเขามากอนที่จะไดรับใบอนญุาตฉบบัใหม อาจถกูศลุกากรหรือเจาหนาที่ดานตรวจยดึและมโีทษ
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

หากบริษัท/ผู�รับอนุญาตนําเข�าวัตถุเสพติด น�อยกว�าที่ระบุในใบอนุญาต            
นาํเข�าเฉพาะคราว ซ่ึงวตัถเุสพตดิได�หรอืไม� และต�องดาํเนนิการขอ ใบอนญุาต
ฉบับใหม�จํานวนที่เท�ากับที่ของจะนําเข�าหรือไม�?

บริษทัสามารถดาํเนนิการนาํเขาวตัถเุสพติดมานอยกวาที่ระบุในใบอนญุาตนาํเขาเฉพาะคราว            
ซึ่งวัตถุเสพติดได ไมตอง ขอรับใบอนญุาตนําเขาเฉพาะคราวซึ่งวัตถุเสพติดฉบับใหม 

Q
 &

 A
 ผ

ลิต
ภ

ัณ
ฑ

�วัต
ถ

ุเส
พ

ต
ิด

33



สถานพยาบาลที่ได�รับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ใบอนุญาตครอบครอง หรือ
ใช�ประโยชน�ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 ต�องจัดทํารายงานอย�างไร และจัดส�งที่ใด

หนาที่ของผูรับอนญุาต ฯ ดังกลาว ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
พ.ศ. 2559 ตองจัดใหมีการทําบัญชีรับจายวัตถุออกฤทธิ์ ตามแบบฟอรม ดังนี้

ประเภทใบอนญุาต แบบฟอร�ม / การจดัส�ง

ใบอนุญาตขายวัตถุออก
ฤทธิ์ ในประเภท 2

ใบอนุญาตครอบครอง
หรือใชประโยชนซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ ในประเภท 3 
หรือ 4

แบบฟอรม :
บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ ใน
ประเภท 2 (บ.ว.จ.๒-ขพ.)

จัดทําบัญชีและเก็บไว ณ 
สถานที่ที่ ไดรับอนญุาตฯ

แบบฟอรม :
บัญชี รับ-จ ายวัตถุออก
ฤทธิ์ที่มีไว ในครอบครอง 
(บ.ว.จ.-คค1) 
จัดทําบัญชีและเก็บไว ณ 
สถานที่ที่ ไดรับอนญุาต

แบบฟอรม : รายงานเกีย่ว
กับการขายวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2 ประจาํเดอืน 
(ร.ขจ.2/เดือน)

จัดทําและสงทุกเดือน 
ท่ีกลุ มเงินทุนหมุนเวียน          
ยาเสพติด สํานักงานคณะ
ก รร ม กา ร อา ห า ร แ ล ะ ยา 
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี

แบบฟอรม : รายงานเกีย่ว
กั บ วั ต ถุ อ อ ก ฤ ท ธิ์ ใ น
ประเภท 3 หรือประเภท 4 
ประจําเดือน 
(ร.ว.จ.3/4/เดือน)
จัดทําและสงทุกเดือน 
ที่ช้ัน 4 กองควบคุมวัตถุ          
เสพติด สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา 
ถ.ติวานนท อ.เมือง
จ.นนทบุรี

แบบฟอรม : รายงานเก่ียว
กับการขายวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2 ประจําป 
(ร.ขจ.2/ป)

จัดทําและสงทุกสิ้นป
ท่ีกลุ มเงินทุนหมุนเวียน        
ยาเสพติด สํานักงานคณะ
ก รร ม กา ร อา ห า ร แ ล ะ ยา 
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี

แบบฟอรม : รายงานเก่ียว
กั บ วั ต ถุ อ อ ก ฤ ท ธิ์ ใ น
ประเภท 3 หรือประเภท 4 
ประจําป 
(ร.ว.จ.3/4/ป)
จัดทําและสงทุกสิ้นป
ที่ ช้ัน 4 กองควบคุมวัตถุ       
เสพติด สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา 
ถ.ติวานนท อ.เมือง
จ.นนทบุรี

ทั้งนี ้หากไดรับใบอนญุาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์แลว ถึงแมจะไมมีการรับ-จายวัตถุออกฤทธิ์ ก็ตองมีการจัดทําและจัดสงรายงาน

สถานพยาบาลที่ได�รับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ใบอนุญาตครอบครอง หรือ
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เมื่อเป�นผู�รับอนุญาตต�องดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานอย�างไรบ�าง

ผู  รับอนุญาตจัดทําบัญชี รับ-จ าย            
เกบ็ไวทีส่ถานทีต่ามทีร่ะบใุนใบอนญุาต 

และจัดทํารายงานประจําเดือน/ป เสนอตอ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนราย
เดือนและรายป โดยสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไดจัดทําระบบสารสนเทศ ใหผูรับ
อนญุาตจัดทํารายงานฯ ผานระบบฯ ที่พัฒนาขึ้น 
โดยผูรับอนญุาตฯ ตองดําเนนิการดังนี้
  (1) ขอ username password เขาใช
งานระบบ
           กรณีที่  1  การจายกัญชาใหกับผูปวย  
ใหรายงานผานระบบของ สปสช. โดยยื่นคําขอใช
ระบบผานกองควบคุมวัตถุเสพติด และรอรับ 
Username และ Password  ทาง  email 
  กรณีที่  2  การรับ-จายยาเสพติด           
วัตถุออกฤทธิ์อื่นๆ รวมถึงการรายงานการ             
ดําเนนิการเกีย่วกบักญัชา เชน การนาํเขา การผลติ  
การครอบครอง  การจําหนาย  ใหผูรับอนญุาตฯ  
สมัคร OPEN ID  ผาน url https://openid.
egov.go.th/Home.aspx เพื่อกําหนด Username 

และ Password ของผูใชงาน จากนั้น ใหสงคําขอ
ใชระบบมาท่ีกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. เพื่อให
กําหนดสิทธิเขาใชงานระบบ 
 หมายเหตุ รายละเอียด 
    (2) การจัดทํารายงาน
ประจาํเดอืน และรายงานประจาํป  
ใหผูรับอนญุาตฯ บันทึกขอมูล
ผานระบบสารสนเทศ โดยขอความรวมมือให
บันทึกขอมูลเขาระบบภายในวันที่ 10 ของเดือน   
ถัดไป และกดปุมสงรายงานภายในวันท่ี 15 ของ
เดอืนถดัไป สวนรายงานประจาํปใหกดปุมสงรายงาน 
ภายในวันท่ี 15 ของเดือนมกราคมของปถัดไป

QR CODEQR CODE
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ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหนาย หรือมีไว ในครอบครอง           
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 

2561 ในบทเฉพาะกาลระบุวา ภายในระยะเวลาสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ ใชบังคับ ใหเฉพาะ              
หนวยงานของรัฐเปนผูขออนญุาตผลิต จําหนาย หรือมีไว ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5              
เฉพาะเฮมพ ตามกฎกระทรวงนี ้ และใหคณะกรรมการประเมินผลการดําเนนิงานเพื่อเสนอรัฐมนตรี
พจิารณาทบทวนความเหมาะสมในการอนญุาตใหบุคุคลธรรมดาหรือนติบิคุคลอื่นมาขออนญุาตได ในกรณี
ท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวายังไมเหมาะสม ใหเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาของ
บทเฉพาะกาลนีต้อไปอกีสองป  ดงันัน้ในขณะนีบ้ริษทัเอกชนและวิสาหกจิชุมชนจงึยงัไมสามารถขออนญุาต
ปลูกกัญชงได แตทั้งนี้ ไดมีการรางกฎกระทรวงฉบับใหม เพื่อใหเอกชนสามารถปลูกได ซึ่งอยูระหวาง        
           การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในป พ.ศ.2563 นี้

ตามกฎกระทรวงฉบับป� 2559 บริษัทเอกชน หรือวิสาหกิจชุมชน
ขออนุญาตปลูกกัญชงได�หรือไม�

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559 กําหนด       
ไววาตองจัดทํารายงานเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามมาตรา 47

กรณผีู�ประกอบวชิาชพีเวชกรรม ผู�ประกอบวชิาชพีทนัตกรรม หรอืผู�ประกอบวชิาชีพการ
สัตวแพทย�ชั้นหนึ่ง ที่ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ไม�เกินปริมาณ
ที่กําหนดโดยไม�ต�องขอใบอนุญาตตามมาตรา 90 นั้น ยังต�องมีการจัดทํารายงานหรือไม� 

ตามกฎกระทรวงฉบับป� 2559 บริษัทเอกชน หรือวิสาหกิจชุมชน
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เมื่อเกิดป�ญหาการใช�งานระบบสารสนเทศจะสามารถติดต�อในช�องทางใดได�บ�าง

ประเดน็ป�ญหา ประเดน็ป�ญหา

ไมสามารถเขาใชงานระบบการจายกัญชาใหกับผูปวยได (ระบบของ 
สปสช.)

ปญหาเกี่ยวกับ  Username Password  ที่ขอผาน OPEN ID  

สงเอกสารการมอบสิทธิ์การเขาใชระบบวัตถุเสพติด

ระบบสารสนเทศการรายงานการกระจายวัตถุเสพติด  การรายงาน
การดาํเนนิการเกีย่วกบักญัชาเกดิปญหา เชน ขอมูลในระบบไมถกูตอง 
ระบบ error  

ตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการดําเนนิการตาง ๆ เชน
ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการทําลาย ขั้นตอนการขนสง  

ติดตอ สปสช. 
โทร 1330  กด 5 กด 3

ติดตอ สพร. 
โทร  0 2612 6060

ตดิตอกองควบคมุวตัถเุสพตดิ
โทร 0 2590 7772

ตดิตอกองควบคมุวตัถเุสพตดิ
โทร 0 2590 7343
     0 2590 7773

ตดิตอกองควบคมุวตัถเุสพตดิ
โทร 0 2590 7339
     0 2590 7745
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การนําเข�าวัตถุเสพติดภาครัฐดําเนินการอย�างไร 

การนําเขาวัตถุเสพติดภาครัฐ ใหดําเนนิการ ดังนี้
1. ใหภาครัฐที่ประสงคจะนําเขาวัตถุเสพติด จัดทําหนังสือขออนญุาตนําเขาเฉพาะคราวมาท่ี 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผูลงนามหนังสือตองมีอํานาจทางนติิบุคคลของ

หนวยงาน กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นที่ ใชช่ือเรียกเปนอยางอื่นที่มอีาํนาจเทียบเทา หากไม ใช
หวัหนาสวนราชการตามท่ีกลาวตองไดรับมอบอํานาจ ใหเปนผูดาํเนนิกจิการนาํเขาวตัถเุสพตดิกอนจงึจะมี
อํานาจลงนามหนังสือได และใหแนบหนังสือมอบอํานาจมาพรอมกัน 
  ทั้งนี ้หนงัสอืขออนญุาตนาํเขาเฉพาะคราว  ดงักลาว ตองระบวุตัถปุระสงคการนาํเขา รายละเอียด
ชื่อสาร จํานวน ขนาด ปริมาณ ช่ือและที่อยูภาษาอังกฤษของผูนําเขา ผูสงออกใหชัดเจน (ผูดําเนนิการ            
นําเขาใหแทน หากมี) และวิธีการนําเขา พรอมแนบบัตรประชาชนของผูดําเนนิกิจการนําเขาวัตถุเสพติดมาดวย
  2. ใหภาครัฐท่ีประสงคจะนําเขาวัตถุเสพติด ตรวจสอบการไดรับอนญุาตตามพระราชบัญญัติ            
ที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการยื่นขออนญุาตนําเขาเฉพาะคราวซึ่งวัตถุเสพติด ดังนี้
  - การนําเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 1 ใหภาครัฐทําหนังสืออนญุาตนําเขาและครอบครอง
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 และเอกสารประกอบการยื่นคําขอมายัง อย. ทั้งนี ้อย. จะเสนอเรื่องเพื่อให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขอนญุาตตอไป 
  - การนาํเขายาเสพตดิใหโทษในประเภท 2 ภาครัฐตองมี ใบอนญุาตครอบครองหรือใชประโยชน
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 กอน จึงทําหนังสือขออนญุาตนําเขาเฉพาะคราวซึ่งยาเสพติดใหโทษ             
ในประเภท 2 และเอกสารประกอบการยื่นคําขอมายัง อย.
  - การนาํเขายาเสพตดิใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ตองมี ใบอนญุาตครอบครองหรือ
นําเขา ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 กอน จึงทําหนังสือขออนญุาตนําเขาเฉพาะ
คราวซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 และเอกสารประกอบการยื่นคําขอมายัง อย.
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การนําเข�าวัตถุเสพติดภาครัฐดําเนินการอย�างไร  (ต�อ)

  - การนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 1 ตองมี ใบอนญุาตนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 1                
กอน จึงทําหนังสือขออนุญาตนําเขาเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 1 และเอกสารประกอบ             
การยื่นคําขอมายัง อย.
  - การนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 ตองมี ใบอนญุาตนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2  
กอน จึงทําหนังสืออนุญาตนําเขาเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 และเอกสารประกอบ                    
การยื่นคําขอมายัง อย.
  - การนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ตองมี ใบอนญุาตครอบครองหรือใช
ประโยชนวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 กอน จึงทําหนังสือขออนญุาตนําเขาเฉพาะคราว             
ซึง่วตัถอุอกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 และเอกสารประกอบการยื่นคาํขอมายัง อย. (รอกฎกระทรวง
การนําเขาตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2559 แลวเสร็จ อาจจะแกไขเอกสารประกอบการ            
ดําเนนิการนําเขา)
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ผลิตภัณฑ�
วัตถุเสพติด

ไม�ยากอย�างที่คิด

คู�มือขออนุญาต

ไม�ยากอย�างที่คิด

คู�มือขออนุญาต

ผลิตภัณฑ�
วัตถุเสพติด

ONE STOP SERVICE


