
โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด 
2 กุมภาพันธ์ 2564 

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง 

พ.ศ. 2563 
และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

1 



ความแตกต่างระหว่างกัญชง และ กัญชา 

กัญชง (Hemp) กัญชา(Marijuana) 
ปริมาณสาร THC : 
ประโยชน์ : 

1 2 

• THC  ไม่เกินร้อยละ 1 
• ยา อาหาร เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
• สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม วัสดุก่อสร้าง ฉนวนกันความร้อน 

• THC  สูงเกินร้อยละ 1 
• ใช้ทางการแพทย ์และเพื่อการศึกษาวิจัย 
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กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 

กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ 
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 

2564 เป็นต้นไป 

ยกเลิกกฎกระทรวง 
เฮมพ์ 59 
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วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง 

ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 
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2/3 ของ กก.นิติบุคคล 
หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ต้องเป็นผู้มี
สัญชาติไทย 
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ตาม (ร่าง)กฎกระทรวง ฉบับใหม่ กฎกระทรวงกัญชง 2563 

หลักการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
(การผลิต น าเข้า ส่งออก 
จ าหน่าย ครอบครอง)  

 

 
 
 

 ต้องมีใบอนุญาต ปลูกกัญชงในสายพันธุ์ 
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
(ซึ่งต้องมีปริมาณสาร THC ไม่เกินร้อยละ 1 : 
ตามประกาศ คกก. ยส. เรื่อง ก าหนด 
ลักษณะกัญชง พ.ศ. 2562) 

     มีแผนการด าเนินการ 
     ที่ชัดเจน  
         (ปลูกที่ไหน /ใช้สายพันธุ์อะไร  
          ขายให้ใคร )  

หากตรวจสอบพบว่าผล 
การตรวจวิเคราะห์มีปริมาณ
สาร THC เกินกว่าร้อยละ 1 
ให้ด าเนินการท าลาย หรือ 
ด้วยวิธีอื่น ตามที่ คกก.ประกาศ
ก าหนด 
 

 กทม. 

ต่างจังหวัด 

อย. 

สสจ. 

การยื่นค าขอกรณีผลิต จ าหน่าย ครอบครอง การยื่นค าขอกรณีน าเข้า ส่งออก 

 กทม. 
อย. 

ต่างจังหวัด 
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กรณีสถานที่ขออนุญาตปลูกอยู่ในกรุงเทพฯ 

กรณีสถานที่ขออนุญาตปลูกอยู่ในต่างจังหวัด 

กระบวนการในการพจิารณาการอนญุาตผลิต (ปลูก สกัด แปรรูป ผลิตยา) ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน +15  

1. ยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอ   
ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. 
2. อย.ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ขออนุญาตปลูก 

FDA 

1. ยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอ   
ณ สสจ.ในพ้ืนที่ของสถานที่ปลกูตั้งอยู่ 
2. สสจ.ตรวจสอบเอกสารและสถานทีข่ออนุญาตผลิต 
3. ส่งเรื่องต่อให้ อย. 

สสจ. 

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัด 
ประกอบด้วย ผู้ว่าฯ เป็นประธาน เกษตรจังหวัด 

ผบก.ตร.ภูธรจังหวัด ปปส.ภาค  
นพ.สสจ.เป็นเลขานุการ 

           ขอความเห็น คกก.จังหวัด 
        
          คกก.จังหวัดใหค้วามเห็น 

คณะอนุกรรมการ 
- เสนอแนวทางพิจารณา 
- เสนอความเห็น 

 

 
คณะกรรมการ ยส. 

- ให้ความเห็นชอบ 
 

เลขาธิการ อย. 
-พิจารณาอนุญาต 
 
 
 

 

ให้ค าปรึกษา 

ผู้ขออนุญาต 

15 วัน 



กรณีสถานที่ขออนุญาต อยู่กรุงเทพมหานคร 

ยื่นค าขอและเอกสารที่ 
กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. 

FDA 

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วน 

เลขาธิการ อย. 
หรือผู้ได้รับมอบหมาย  

อนุญาต 

 Thai FDA 

กระบวนการในการพจิารณาการอนญุาต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ระยะเวลาด าเนินการ 45 วัน + 15    

กรณีสถานที่ขออนุญาตอยู่ในต่างจังหวัด 

ยื่นค าขอและเอกสารที่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้ได้รับมอบหมาย  
จากเลขาธิการ อย.  

อนุญาต 

สสจ. 

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วน 8 

15 วัน 

15 วัน 



กระบวนการในการพจิารณาการอนญุาต น าเข้า ส่งออก ระยะเวลาด าเนินการ 60 วัน + 15 

1. ยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอ   
ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. ทั้งหมด 
2. อย.ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ขออนุญาตผลิต 

FDA 

เลขาธิการ อย. 
-พิจารณาอนุญาต 
 
 
 

 

ผู้ขออนุญาต 

 Thai FDA                                    

กรณีสถานที่ขออนุญาตอยู่ในต่างจังหวัด 

กรณีสถานที่ขออนุญาต อยู่กรุงเทพมหานคร 

การน าเข้า ส่งออก ในแต่ละครั้ง 
ต้องได้รับใบอนุญาตทุกครั้ง  
ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน 

15 วัน 

คณะอนุกรรมการ 
- เสนอแนวทางพิจารณา 
- เสนอความเห็น 

 

 
คณะกรรมการ ยส. 

- ให้ความเห็นชอบ 
 

ผู้ป่วยเดินทางระหว่าง
ประเทศ 

ยื่นค าขอโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ก่อนเดินทาง พร้อม
หลักฐานใบสั่งแพทย์  
ระยะเวลาด าเนินการ 
7 วัน 
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การด าเนินการของผู้รับอนุญาตผลิตปลูกกัญชง 
จัดให้มีป้ายระบุว่าเป็นสถานที่ผลิตกัญชง (Hemp) แสดงเลขที่

ใบอนุญาต ชื่อผู้รับอนุญาต และเวลาสิ้นสุดการอนุญาต 

จัดให้มีการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณ THC ในกัญชง * ยกเว้น 
ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนที่ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์รับรอง 

จัดให้มีการแยกเก็บกัญชง และเก็บในที่ซึ่งมั่นคงแข็งแรง 
และมีกุญแจใส่ไว้ 

ในกรณีที่กัญชงถูกโจรกรรมสญูหาย หรือถูกท าลาย  
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 

ปลูกกัญชงในสถานที่และพิกัดตามที่ระบไุว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 
และจัดท าแนวเขตพื้นที่การเพาะปลูกทีเ่ห็นได้ชัด 

ใช้เมล็ดพันธุ์รับรองในการปลูกทุกครั้ง  
* ไม่บังคับกับกรณีใช้ประโยชน์ในครัวเรือน    

**บทเฉพาะกาล 5 ปีแรกไม่ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง 

จัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ คกก. ประกาศก าหนด * ยกเว้น ปย.ครัวเรือน 

จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่ายกัญชงตามที่ได้รับอนุญาตและเสนอ
รายงานเป็นรายเดือนและรายปี 

แจ้งวันและเวลาการเก็บเกี่ยวกัญชงต่อ พนง.จนท.ล่วงหน้า           
ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเก็บเกี่ยว 

ด าเนินการตามแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ ในกรณี
ไม่สามารถด าเนนิการไดใ้ห้แจ้งและขอปรับแผนต่อผู้อนุญาต 

แจ้งก าหนดการล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 7 วัน ก่อนการขนส่งเมล็ด
พันธุ์รับรอง ล าต้นสด ส่วนขยายพันธุ์อื่น หรือส่วนอื่นๆ ตามที่
ได้รับอนุญาต  * ยกเว้น กรณีหน่วยงานรัฐ / ปย.ครัวเรือน 

จัดให้มีระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือควบคุมและ
ก ากับดูแลให้เป็นไปตามที่ได้รับอนญุาต* ยกเว้น ปย.ครัวเรือน 

จัดท าฉลากและเอกสารก ากบักญัชง ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ
ตามที่ คกก. ประกาศก าหนด 

กรณีพบว่ามีปริมาณ THC ในกัญชงเกิน 1 % ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อท าลาย หรือด าเนินการอื่น 
ตามที่ คกก. ประกาศก าหนด 
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การด าเนินการของผู้รับอนุญาตผลิตมิใช่ปลูกกัญชง 
จัดให้มีป้ายระบุว่าเป็นสถานที่ผลิตกัญชง (Hemp) แสดงเลขที่

ใบอนุญาต ชื่อผู้รับอนุญาต และเวลาสิ้นสุดการอนุญาต 

จัดให้มีการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณ THC CBD สารอื่นๆ  
ในกัญชง * ยกเว้น การปรุงยาเฉพาะราย 

จัดให้มีการแยกเก็บกัญชง และเก็บในที่ซึ่งมั่นคงแข็งแรง 
และมีกุญแจใส่ไว้ 

ในกรณีที่กัญชงถูกโจรกรรมสญูหาย หรือถูกท าลาย  
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 

ผลิตและเก็บในสถานทีต่ามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านัน้ 

ผลิตเฉพาะต ารับยาที่เสพได ้ตามที ่รมว.ประกาศ 

ด าเนินการผลิต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คกก. 
ประกาศก าหนด 

จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่ายกัญชงตามที่ได้รับอนุญาตและเสนอ
รายงานเป็นรายเดือนและรายปี 

ติดตาม ประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย รายงาน ADR  

ด าเนินการตามแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ ในกรณี
ไม่สามารถด าเนนิการไดใ้ห้แจ้งและขอปรับแผนต่อผู้อนุญาต 

จัดให้มีระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือควบคุมและ
ก ากับดูแลให้เป็นไปตามที่ได้รับอนญุาต 

จัดท าฉลากและเอกสารก ากบักญัชง ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ
ตามที่ คกก. ประกาศก าหนด 

กรณี เป็นสารสกัดมีปริมาณ THC ในกัญชง น้อยกว่า 0.2 % เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งมิใช่กัญชง ให้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ของ กม.ว่าด้วยการนั้น  

   

แจ้งก าหนดการล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 7 วัน ก่อนการขนส่ง 
ตามที่ได้รับอนุญาต * เฉพาะกรณี สารสกัด วัตถุดิบ 

จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช แพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรม
ควบคุมการผลิตยา  * เฉพาะผลิตต ารับยา 
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การด าเนินการของผู้รับอนุญาต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ครอบครองกัญชง 

จัดให้มีป้ายระบุว่าเป็นสถานที่ตามทีไ่ดร้ับอนุญาต แสดงเลขที่
ใบอนุญาต ชื่อผู้รับอนุญาต และเวลาสิ้นสุดการอนุญาต 

จัดใหม้ีใบรับรองของผู้ผลิตใน หรือต่างประเทศ  
และผลวิเคราะห์ *กรณีน าเข้า ส่งออก 

จัดให้มีการแยกเก็บกัญชง และเก็บในที่ซึ่งมั่นคงแข็งแรง 
และมีกุญแจใส่ไว้ 

ในกรณีที่กัญชงถูกโจรกรรมสญูหาย หรือถูกท าลาย  
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 

จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่ายกัญชงตามที่ได้รับอนุญาตและเสนอ
รายงานเป็นรายเดือนและรายปี 

ด าเนินการตามแผนและแผนการใช้ประโยชน์ ในกรณีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้แจ้งและขอปรับแผนต่อผู้อนุญาต 

กรณีจ าหน่าย จัดให้มีส าเนาใบอนุญาตจ าหน่ายไปพร้อมการขนสง่  
* ยกเว้นกรณีขนส่งยาที่มีกัญชงปรุงผสม 

จัดให้มีระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือควบคุมและก ากับ
ดูแลให้เป็นไปตามที่ได้รบัอนุญาต 

ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับกัญชง ที่ภาชนะบรรจุ 
หรือหีบห่อตามที่ คกก. ประกาศก าหนด 

จัดให้มีใบอนุญาตและแสดงใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่  
* เฉพาะกรณี ครอบครอง เนื่องจากไม่ต้องท าป้าย 
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กรอบการด าเนินการตามกฎกระทรวง (บทเฉพาะกาล) 

ส่งเสริมการปลูกกัญชง 

เป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศ 

ส่งเสริมการปลูก และพัฒนาพันธ์ุ 
• ขออนุญาตปลูกกัญชง โดยไม่ต้องเป็นเมล็ดพันธ์ุ

รับรอง 
จ ากัดการน าเข้า 
ห้ามน าเข้า ยกเว้น 
• น าเข้าเมล็ด/ส่วนขยายพันธุ์อื่น 

เพื่อปลูก  
• การน าเข้ากรณีอื่น เฉพาะเพ่ือ

การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
• หน่วยงานรัฐเพื่อประโยชน์

ทางการแพทย์ 

รองรับการอนุญาต และประกาศเดิม 
• หนังสือส าคัญแสดงการอนญุาต  

ที่ออกตามกฎกระทรวงเดิม  
ยังคงใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอาย ุ

• ประกาศที่ออกตามกฎ เฮมพ ์
59 ให้ใช้ต่ออีก 30 วัน นับแต่
วันที่กฎกระทรวงใหม่ใช้บังคับ 

           บทเฉพาะกาล : ภายใน 5 ปีแรก 
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กัญชง (Hemp)  

มีลักษณะเป็นพืชซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp. sativa อันเป็นชนิดย่อยของพืชกัญชา  
(Cannabis sativa L.)  ที่มีปริมาณสาร THC ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ าหนักแห้ง  

โดยตรวจวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 เมล็ดพันธุ์รับรอง 

มีลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์กัญชง (Hemp) ที่มีปริมาณสาร THC ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ าหนักแห้ง  
ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  โดยการตรวจวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 และเป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช 
 

 
 

เมล็ดพันธุ์รับรอง  
ที่มีปริมาณสาร THC ที่ใบและช่อดอก  

ไม่เกินร้อยละ 1 

ต้นกัญชง (Hemp)  
ที่มีปริมาณสาร THC ในใบและช่อดอก 

ไม่เกินร้อยละ 1  
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ประกาศที่เก่ียวข้องกับกัญชง   
ประกาศ คกก.ยส. เรื่อง ก าหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2562 
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ประกาศกระทรวง สธ.  เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 
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               มีสาร THC ในใบและช่อดอกเกิน 1% 

กญัชง 

กญัชา 

               มีสาร THC ในใบและช่อดอกไมเ่กิน 1% 
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เงื่อนไขการยกเว้นจากการ 
เป็นยาเสพติดให้โทษ 

 ให้ยกเว้นเฉพาะที่ได้รับอนุญาตผลิตในประเทศ 

การน าเข้าส่วนต่างๆ 
  ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 



เมล็ดพันธุ์ 

ปลูก 

ราก กิ่งก้าน 

สารสกัดที่มี CBD 
เป็นส่วนประกอบ 

สกัด 

ผู้ป่วย 

โรงพยาบาล/
สถานพยาบาล/ 

สถานประกอบการ/ 
 
 
 THC≤0.2% 

THC>0.2% 
• น าเข้า : ใบอนุญาตน าเข้า ยส. 
• ในประเทศ : ใบอนุญาตครอบครอง  ยส. 

(ใบอนุญาต 
ปลูก ยส.) 

ช่อดอก 

ใบ 

สารมาตรฐาน 

ใบอนุญาตผลิต (สกัด) ยส.  

CBD≥99%,THC≤0.01% 

ใบอนุญาตผลิต 
ย./สมพ./อ./ส. 

 ใบอนุญาตผลิต สมพ/อ/ส.  

ย. = ยา   ยส. = ยาเสพติด  
อ. = อาหาร  ส. = เครื่องส าอาง    
สมพ. = ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
        = เส้นทางยังคงเป็น ยส. 

แกนล าต้นแห้ง  
เปลือกแห้ง เส้นใยแห้ง 

กระดาษ สิ่งทอ ฯลฯ 

ส่วนอ่ืน ๆ  
ที่ไม่ใช้ประโยชน์  ท าลาย 

 ยาเสพติด  ใบอนุญาตผลิต ยส. 

กากที่เหลือ 
จากการสกัด 
THC ≤ 0.2% 

ปุ๋ย/อื่นๆ 

ผู้บริโภค 

                    แผนผังการปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์จาก กัญชา 
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  ใบอนุญาตจ าหน่าย ยส. 

ต ารับยาแผนไทย/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 



                    

เมล็ดพันธุ์ 

ปลูก 

ใบอนุญาต 
ปลูก ยส. 

ช่อดอก 

ราก กิ่งก้าน 
ใบ 
   

 เมล็ด 

แผนผังการปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์จาก กัญชง 

ผู้ป่วย 

สิ่งทอ สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
แกนล าต้นแห้ง  

เปลือกแห้ง เส้นใยแห้ง 

ส่วนอื่น ๆ 
ที่ไม่ใช่ประโยชน์  

ท าลาย 

ย. = ยา   อ. = อาหาร    
ส. = เครื่องส าอาง    
สมพ. = ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
      = เส้นทางยังคงเป็น ยส. 

• กรณีน าเข้า : ต้องมีใบอนุญาตน าเข้า ยส. 
 

สกัด 

ใบอนุญาตผลิต 
(สกัด) ยส.  

ใบอนุญาต 
ผลิต (ปรุง) ยส. 

สารมาตรฐาน 

น้ ามัน/ 
สารสกัดจากเมล็ด 

THC>0.2% 

THC ≤ 0.2% 

รพ./สถานพยาบาล/ผู้ประกอบการ 

ใบอนุญาตจ าหน่าย ยส. 

ผู้บริโภค 

** กากที่เหลือจากการสกัด 
THC ≤ 0.2% 

ปุ๋ย/อื่นๆ 

** 

Thai Fda 18 

สารสกัดที่มี CBD  
เป็นส่วนประกอบ 

CBD >99%,  
THC < 0.01% 

รพ./สถานพยาบาล/ 
ผู้ประกอบการ/ผู้บริโภค 

ใบอนุญาตผลิต  
ย./สมพ./อ./ส. 

ใบอนุญาตผลิต อ./ส. 

ต ารับยาแผนไทย/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 ใบอนุญาตผลิต สมพ/อ/ส.  



(ร่าง) ประกาศ สธ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชง  

(ร่าง) ประกาศกระทรวง สธ.  (๑ ฉบับ) เรื่อง ก าหนดต ารับกัญชงทีใ่ห้เสพรักษาโรคหรือวิจัยได้ 

1. ต ารับยาที่ได้การรับรองจาก อย. (ต ารับยาแผนปัจจุบันและต ารับยาแผนไทย)  

2. ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ ในต าราการแพทย์แผนไทย 

3. ต ารับยาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศ ภายใต้รูปแบบพิเศษการเข้าถึงยา   
   (Special Access Scheme)  

4. ต ารับยาที่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการศกึษาวิจัยที่ไดร้ับอนุญาตจาก อย.  

5. ต ารับยาที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน 
ปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลอืก       
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อยู่ระหว่างเสนอลงนาม 
ในประกาศ 



กฎหมายล าดับรองออกตามกฎกระทรวงกัญชง 

 ประกาศ คกก.ยส. (๙ ฉบับ)  
 
 
 
 
 

• ก าหนดมาตรฐานสถานที่ และระบบการควบคุมการปลูก 
• ก าหนดฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุที่ผลิต น าเข้า 

ส่งออกส าหรับพืชกัญชงและสารสกัดกัญชง  
    การด าเนินการ กรณีที่มีสาร THC เกินปริมาณทีก่ าหนด 
• จัดท าบัญชีรับจ่ายและรายงานการผลิต น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่าย ครอบครองกัญชา/กัญชง 

• หลักเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาสาร THC 
สาร CBD หรือสารประกอบอื่นในกัญชง 

• ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาร THC  
• ก าหนดฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุที่

ผลิต น าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ต ารับยาที่มี 
กัญชงปรุงผสม 

• ก าหนดแบบรายงานติดตามประเมิน
ประสิทธิภาพ และ ADR 

• หลักเกณฑ์ วิธีการด าเนินการผลิตต ารับยากัญชง 

ประกาศ คกก.ยส. (๑ ฉบับ) เรื่อง ก าหนดเมล็ดพันธุ์กัญชง ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง  
                                      (ใช้ฉบับเดิมมี 4 สายพันธุ์: RPF 1 2 3 4 ) 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  อยู่ระหว่างเสนอลงนามในประกาศ 
20  Thai FDA 



กฎหมายล าดับรองออกตามกฎกระทรวงกัญชง (ต่อ)  

 ประกาศ อย. (๓ ฉบับ) 

ก าหนดแบบค าขอและใบอนุญาตกัญชง 
ก าหนดแบบค าขอในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ขออนุญาตได้ 
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  

ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 
29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
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(ร่าง) ประกาศ คกก.ยส. เรื่อง มาตรฐานสถานที่ปลูก และระบบการควบคมุการปลูก 

• รูปแบบการปลูก 
• จัดเตรียมพื้นที่ปลูก : สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  เช่น ช่อดอก ทางการแพทย์ มีระบบป้องกัน

ศัตรูพืช การปนเปื้อน 

22 

ข้อก าหนดด้านสถานที่  

ข้อก าหนดด้านการรักษาความปลอดภัย : สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ข้อก าหนดด้านการควบคุมการปลูก : มาตรฐานการเกษตร ตรวจสารปนเปื้อน ระบบติดตาม   

: ระบบปิด  ระบบกึ่งเปิด  ระบบเปิด 

(ร่าง) ประกาศ คกก.ยส. เรื่อง การด าเนินการ กรณีที่มีสาร THC เกินปริมาณที่ก าหนด 
ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใน 7 วัน หลังทราบผล เพื่อด าเนินการ 
• ท าลาย 
• ขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายส่วนช่อดอกให้ผู้ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองกัญชา หรือจ าหน่ายส่วนที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติด 
• ขอปรับแผนการใช้ประโยชน์ และบันทึกในบัญชีรับ จ่าย รายงาน 
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(ร่าง) ประกาศ คกก.ยส. เรื่อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ THC 

• ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
• ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 หรือเทียบเท่า  

ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ (cannabinoids) ในกัญชง  
• ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการเปรียบเทียบผลกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ (cannabinoids) ในกัญชง  

23 

กรณีตรวจยืนยันปริมาณ THC ในกัญชง 

(ร่าง) ประกาศ คกก.ยส. เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ THC CBD และสารประกอบอื่น 
• ใช้ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
• เครื่องมือหรือวิธีทดสอบที่เชื่อถือได้  
กรณีมีข้อสงสัยให้ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งตรวจโดยใช้หลักการโครมาโตกราฟี 

การตรวจ สารประกอบอื่นๆ โลหะหนัก สารปนเปื้อน ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการตาม Thai Pharmacopoeia    
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สรุป 
 

 “กัญชง” ยังคงจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
 การปลูกกัญชงยังคงต้องขออนุญาตตามกฎหมาย  
 ออกประกาศ สธ. ยกเว้นสารสกัด / ส่วนของกัญชงจากการเปน็ยาเสพติด เพื่อส่งเสรมิให้มี

การน าไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ทั้งนี้ ต้องขออนุญาตตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
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ขอขอบคุณ 

ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน 
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