
โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

กฎ ระเบียบ ทีเ่กี่ยวข้องกับ  
กัญชาและกัญชง  

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 

 Thai FDA 2 



กัญชา (Cannabis) 

 Thai FDA 3 
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การควบคุมกัญชาในอดีต 

การควบคุมกัญชาในปัจจุบัน 

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

• กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

• ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง 

      เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นรายๆ ไป  

• ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 5     

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562   
• กัญชา ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  
• สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย 
• ห้ามมิให้ผู้ใดเสพ ยส.5  เว้นแต่เสพเพื่อรักษาโรคตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเป็นการเสพเพื่อศึกษาวิจัย 
• ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
• ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
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หน่วยงานรัฐ 
- ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทาง
การแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
หรือเกษตรศาสตร์  
- ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม 
หรือวิทยาศาสตร์  
- ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม 
- ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
(ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์) 

ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
(วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม/สหกรณ์การเกษตร) 
ภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของหน่วยงานรัฐหรือ

มหาวิทยาลัยเอกชน 
 

ผู้ขอรับอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ยส. 5  

ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ 
ระหว่างประเทศ 

ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่ รมว. โดยความเห็นชอบ
ของ คกก.ก าหนดในกฎกระทรวง 

รัฐ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม การสัตวแพทย์ช้ันหนึ่ง แพทย์แผนไทย  

แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมาย 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

/ สภากาชาดไทย 
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- เสพเพ่ือรักษาโรคตามค าสั่งของ                
  ผู้ประกอบวิชาชีพ 
- เสพเพ่ือการศึกษาวิจัย  ห้ามมิให้ผู้ใดเสพ ยส.5  

เว้นแต่ 

ภายในระยะ 5 ปีแรก การขอรับใบอนุญาตผลิต น าเข้า หรือส่งออก ยส.5 เฉพาะกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือ 
การรักษาผู้ป่วยตาม ม. 26/2 (1) ให้อนุญาตได้เฉพาะกรณีผู้ขออนุญาตเป็น 

รัฐ 

หน่วยงานรัฐ 

รัฐ 

หน่วยงานรัฐท่ีร่วมมือกับ 

หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
(ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์) 

วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพ่ือสังคม/สหกรณ์การเกษตร 
 

ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่ รมว. โดยความเห็นชอบ
ของ คกก.ก าหนดในกฎกระทรวง  Thai FDA 



  มีแผนการผลิต การจ าหน่าย             
การใช้ประโยชน์ ที่ชัดเจน เช่น 
contract farming  ผลิตอะไร 
จ านวนเท่าใด จะจ าหน่ายให้ผู้รับ
อนุญาตใด 

  ต้องด าเนินการตามแผนการผลิต 
การใช้ประโยชน์ 

  จัดให้มีการสุ่มตรวจวิเคราะห์ 
เพื่อหาปริมาณสารส าคัญ สาร
ปนเปื้อน โลหะหนัก เป็นต้น  
 

การปลูก การแปรรูป - การสกัด การผลิตผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป - การจ่ายยา 

7 7 

 

 
พัฒนาต ารับ/ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ใช้ทางการแพทย์ แปรรูป/สกัด ปลูก 

หลักการด าเนินการเพื่อใช้กัญชาทางการแพทย์ 

 Thai FDA 

 มีแผนการผลิต การจ าหน่าย การใช้ประโยชน์ ที่ชัดเจน  
 สถานที่ผลิตต้องได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 จัดให้มีการสุ่มตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารส าคัญ สารปนเปื้อน 
โลหะหนัก เป็นต้น  
 สถานที่ผลิตต้องได้รับ GMP หรือหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการใน
การผลิตยาแผนโบราณ หรือสมุนไพร 
 จัดให้มีฉลากที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุเพื่อเตรียมส่งมอบให้ผู้ป่วย 
 

 แผนปัจจุบัน – แพทย์/ 
ทันตแพทย์/สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 
 แผนไทย – แพทย์แผนไทย 
ประยุกต์  แพทย์แผนไทย/หมอ
พื้นบ้านตามที่ รมว. ประกาศ                            
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่  
กระทรวง สธ รับรอง 
 สถานพยาบาลต้องมีใบอนุญาต 
จ าหน่าย ยส.๕ 
 การใช้ต้องประเมินประสิทธผิล/ 
ความปลอดภัย และรายงานต่อ อย. 
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กรณีสถานที่ขออนุญาตปลูกอยู่ในกรุงเทพฯ 

กรณีสถานที่ขออนุญาตปลูกอยู่ในต่างจังหวัด 

กระบวนการในการพจิารณาการอนญุาตผลิต (ปลูก) 

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

FDA 

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

สสจ. 

ผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดย
ความเห็นจากคณะกรรมการที่ผู้ว่าฯแต่งตั้ง หรือ

คณะท างานจาก ศอ.ปส.(จ) 

           ขอความเห็นผู้ว่าฯ 
        
         ผู้ว่าฯให้ความเห็น 

คณะอนุกรรมการ 
- เสนอแนวทางพิจารณา 
- เสนอความเห็น 

 

คณะกรรมการ ยส. 
- ให้ความเห็นชอบ 

 

เลขาธิการ อย. 
-พิจารณาอนุญาต 
 
 
 

 

ให้ค าปรึกษา 

ผู้ขออนุญาต                       กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง                                  22  ก.พ. 2564 



กรณีสถานที่ขออนุญาตปลูกอยู่ในกรุงเทพฯ 

กรณีสถานที่ขออนุญาตปลูกอยู่ในต่างจังหวัด 

กระบวนการในการพจิารณาการอนญุาตผลิตอื่นๆ เช่น สกัด แปรรูป ผลิตยา 

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

FDA 

1. ยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอ   
ณ สสจ.ในพื้นที่ของสถานที่ปลูกตั้งอยู่ 
2. สสจ.ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ขออนุญาตปลูก 
3. ส่งเรื่องต่อให้ อย. 

สสจ. 

คณะอนุกรรมการ 
- เสนอแนวทางพิจารณา 
- เสนอความเห็น 

 

คณะกรรมการ ยส. 
- ให้ความเห็นชอบ 

 

เลขาธิการ อย. 
-พิจารณาอนุญาต 
 
 
 

 

ให้ค าปรึกษา 

ผู้ขออนุญาต 



ผู้ขอรับอนุญาตปลูก  
(คกก. ยส. เห็นชอบ) 

ผู้รับอนุญาตแปรรูป/สกัด  
ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์  

(น้ ามันกัญชา ยาแผนไทย หรืออื่นๆ) 

ผู้ป่วย 

ส่งยาไป รพ.ที่ได้รับอนุญาต 

รายงานการผลิต 

  สั่งจ่ายยากัญชา 
(SAS – Informed consent) 

(ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ กสธ. รับรอง) 

แพทย์แผนไทย/หมอพื้นบ้าน 

ไม่ต้องใช้ยากัญชา 

ให้การรักษาวิธีอื่น 
สั่งจ่ายต ารับยาแผนไทย ให้การรักษาวิธีอื่น 

รายงานอาการไม่พึงประสงค์ รายงานอาการไม่พึงประสงค์ 

แพทย์แผนปัจจุบัน 

(ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ กสธ. รับรอง) 

ปล
ูก 

ผล
ิต 

รัก
ษา

 

สถานพยาบาล  
(มีใบอนุญาตจ าหน่ายจากเลขาธิการ อย.) 

ไม่ต้องใช้ยากัญชา ต้องใช้ยากัญชา ต้องใช้ยากัญชา 



กัญชง (Hemp)  
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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 

                            กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวกับกัญชา กัญชง                                  22  ก.พ. 2564 12 



 
วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง 

ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 
 

 Thai FDA 13 



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 
 Thai FDA                             กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวกับกัญชา กัญชง                                  22  ก.พ. 2564 15 



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 17 

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 

                            กฎกระทรวง กัญชง  2563   และกฎ ระเบียบ ทีเกี่ยวข้อง                                  2  ก.พ. 2564 18 



19 

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 

 Thai FDA                                            กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง                                  22  ก.พ. 2564 



ประกาศกระทรวง สธ.  เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 

20 Thai Fda 
                                             กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง                                  22  ก.พ. 2564 20 



               มีสาร THC ในใบและช่อดอกเกิน 1% 

กญัชง 

กญัชา 

               มีสาร THC ในใบและช่อดอกไมเ่กิน 1% 

21 Thai Fda 
                            กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวกับกัญชา กัญชง                                  22  ก.พ. 2564 21 

เงื่อนไขการยกเว้นจากการ 
เป็นยาเสพติดให้โทษ 

 ให้ยกเว้นเฉพาะที่ได้รับอนุญาตผลิตในประเทศ 

การน าเข้าส่วนต่างๆ 
  ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 



 

22 

ต ำรับยำเสพตดิให้โทษ 



 

23 

ต ำรับยำเสพตดิให้โทษ 



สรุป 
 

 “กัญชา”“กัญชง” ยังคงจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
 การปลูกยังคงต้องขออนุญาตตามกฎหมาย  
 ออกประกาศ สธ. ยกเว้นสารสกัด / ส่วนของกัญชา-กัญชงจากการเป็นยาเสพติด เพื่อ

ส่งเสริมให้มีการน าไปใชผ้ลิตผลิตภัณฑ์อื่น ทั้งนี้ ต้องขออนุญาตตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
  

 Thai FDA 24 

                      กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง                                  22  ก.พ. 2564 



25 

    สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

https://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx 

เลือกหัวข้อ 
ข้อมูลกัญชา 

ข้อมูลกัญชง 

                      กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง                                  22  ก.พ. 2564 



หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

ฝ่ายให้ค าแนะน า หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
ด้านข้อกฎหมาย :  
• กลุ่มก าหนดมาตรฐาน กองควบคุมวัตถุเสพติด                         02-5907761 ,02-5907314 
ด้านการขออนุญาต : 
• กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองควบคุมวัตถุเสพติด                02-5907794, 02-5907769 
ด้านสถานที่ : (การสร้างโรงเรือน/แบบแปลนสถานที่/ ระบบควบคมุก ากับติดตาม) 

• กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองควบคุมวัตถุเสพติด                02-590-7339, 02-5907756 
ด้านระบบ : 
• กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมวัตถุเสพติด                                        02-5907771 

 

Thai Fda 26                       กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง                                  22  ก.พ. 2564 



ขอขอบคุณ 

ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน 

27 


