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คำนำ

   การประกอบธุรกิจของ SME มีบทบาทสำคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทยมา
อยางยาวนาน และเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การสรางความเขมแข็ง
ใหแก SME จึงถือเปนปจจัยท่ีสำคัญดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ซึ่งสามารถใชเปนเครื่องมือในการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา และ
ปรับปรุงการประกอบกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) กระจาย
ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับพ้ืนท่ี สงเสริมการลงทุน สรางงาน
สรางรายไดใหแกชุมชน ทองถิ่น และผูประกอบการ 
   จากการอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
เปนอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ มีผูประกอบการ SME จำนวนมาก การศึกษา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมดังกลาว เพื่อปรับปรุงแกไข
ในสวนที่เปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ จึงเปนสิ่งสำคัญในการสงเสริมและ
พัฒนาผูประกอบการ SME โดย สสว. ไดจัดทำรายงานผลการศึกษาเพ่ือนำเสนอ
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแกไขตอไป และเพ่ือใหผูประกอบการ SME มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีสำคัญของอุตสาหกรรมดังกลาว จึงไดจัดทำ คูมือ
กฎหมายสําหรับผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
   อน่ึง เน่ืองจากกฎหมายท่ีเก่ียวของมีเปนจำนวนมากและมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยูเสมอ ดังนั้นผูประกอบการ SME จึงควรใช
คูมือนี้สำหรับการเรียนรูเบื้องตน และควรศึกษากฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ใน
รายละเอียดและเปนปจจุบันเพ่ิมเติมจากเว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(https://www.krisdika.go.th) และขอมูลการเริ่มตนในการประกอบธุรกิจจาก
เว็บไซตของศูนยกลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ (https://biz.govchannel.go.th)
    สสว. หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือน้ีจะเปนประโยชนตอผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
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นโยบายการสงเสริมของภาครัฐในอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

 ระดับชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็น
การทองเที่ยว ใหความสำคัญกับการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางของการ
ทองเที่ยวระดับโลก  โดยจะตองพัฒนาการทองเที่ยวทั้งระบบ มุงเนนนักทองเที่ยว
กลุมคุณภาพ สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียวใหสอดคลองกับความตองการ
ของนักทองเท่ียว และมุงเนนการพัฒนาการทองเท่ียวในสาขาท่ีมีศักยภาพแตยังคงรักษา
จุดเดนของประเทศดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณความเปนไทย 
ตลอดจนใหคุณคากับสิ่งแวดลอมไวได

 การกำหนดเปาหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวในระยะ 20 ป ในระยะแรก
ใหความสำคัญกับการสรางรายไดจากการทองเท่ียวอยางตอเน่ือง วางรากฐานดาน
การทองเที่ยวที่เนนมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สิ่งสำคัญที่สุดคือการสราง
ความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว การบังคับใชกฎหมายใหเกิด
ความปลอดภัย และไมใหนักทองเท่ียวถูกเอารัดเอาเปรียบ แลวจึงกระจายการทองเท่ียว
ท้ังในมิติของพ้ืนท่ี และรายไดสูชุมชน ตลอดจนการใหความสำคัญกับการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยแผนแมบทดานการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงการแพทย มีระบุไวใน 
แผนยอยท่ี 3 : การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  ความงาม และแพทยแผนไทย  ท้ังสินคา  บริการ
บุคลากร ผูประกอบการ และแหลงทองเท่ียวท่ีเก่ียวของตลอดหวงโซคุณคาการทองเท่ียว
เนนสรางความแตกตางและความเปนเอกลักษณจากการใหบริการตามแบบอยางความ
เปนไทยที่โดดเดนในระดับสากล รวมกับการใช   องคความรูและภูมิปญญาไทยท่ีพัฒนา
ตอยอดกับความคิดสรางสรรค วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคา
เพ่ิมใหกับสินคาและบริการ นอกจากน้ี แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น  การทองเท่ียว
ยังไดกำหนดยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในประเด็นอุตสาหกรรม
และบริการแหงอนาคต

1. 
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 ระดับประเทศ ไดกำหนดนโยบายการเปนศูนยกลางของบริการทางการแพทย
(Medical Hub) และเปนศูนยกลางการใหบริการทางดานสุขภาพ (Health Hub) 
มาตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนลาสุดไดมีการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2559-2568) โดยมีเน้ือหาหลักประกอบดวย
7 ยุทธศาสตร 18 กลยุทธ ไดแก (1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ส่ิงอำนวยความสะดวก
และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (2) การสงเสริมคุณภาพมาตรฐานของ
สถานประกอบการและบุคลากรสูระดับสากล (3) การพัฒนาแหลงน้ำพุรอนใหเปน
เมอืงสปาและเสนทางทองเท่ียวสายน้ำพุรอนของไทย และการพัฒนาศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการรายยอยรองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (4) การ
พัฒนาสถานบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกสูระดับสากล (5) การเพิ่ม
ขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาทางการแพทย เพ่ิมการ
ผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย และยกระดับสูการเปนศูนยกลาง
การประชุมวิชาการทางการแพทยระดับนานาชาติ (MICE) (6) การสงเสริมพัฒนา
ยาสมุนไพรไทยควบคูกับยาแผนปจจุบันสูระดับสากล รวมทั้ง พัฒนาอุตสาหกรรม
ผูผลิตเคร่ืองมือแพทย และอุตสาหกรรมผูผลิตเคร่ืองสำอาง (7) การสงเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธดวยการตลาด และประชาสัมพันธในลักษณะ Thailand Branding
 นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรียังมีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบ
10 อุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ือเปนกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New 

1) อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพในการตอยอด (First S-Curve) ซ่ึงเปนการ
     ลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมที่มีอยูแลวในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
     ปจจัยการผลิตสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและ
ระยะปานกลางจำนวน 5 กลุมอุตสาหกรรมไดแก อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม
(Next Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
(Smart Electronics) อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) อุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) และอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

engine of Growth) ประกอบดวย 
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2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งมีรากฐานมาจากการตอยอด
     อุตสาหกรรมเดิมจำนวน 5 กลุมอุตสาหกรรมเชนกันไดแก หุนยนตเพื่อ
     อุตสาหกรรม (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation
     and Logistics) อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels
     and Biochemical) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย
     ครบวงจร (Medical Hub) โดยคาดการณวาการตอยอดจากอุตสาหกรรมเดิม
     จะสามารถเพ่ิมรายไดของประชากรประมาณรอยละ 70 ของเปาหมายสวนอีก   
     รอยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรมใหม (กระทรวงอุตสาหกรรม) 

ที่มา: ณัฐธนัญสุนทรกิตติพงศ. อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub). 
         โครงการขับเคลื่อนการจัดทำเอกสารวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม(2558). มติคณะรัฐมนตรีเรื่องขอเสนอ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย : 
         กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEWEngineofGrowth).

1

(1)  กระทรวงอุตสาหกรรม (2558). มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเสนอ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
       (NEW Engine of Growth). http://expert.dld.go.th/images/ResearchStrategy/อุตสาหกรรมเปาหมาย.pdf
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 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย
ครบวงจร มีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของจำนวนมากซึ่งเกี่ยวของตั้งแตการขอ
จัดตั้งธุรกิจไปจนถึงการกำกับดแูลการดำเนินงาน โดยกฎหมายและกฎระเบียบท่ีสำคัญ
เกี่ยวกับการกำกับดูแลดังตอไปนี้

รายชื่อกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

กฏหมายที่เกี่ยวของ2. 

งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

ประเด็น
การกำกับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ หนวยงานกำกับดูแล

การจัดตั้งธุรกิจ - พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องใหผูประกอบ
   พาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย 
   (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

- กระทรวงพาณิชย
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา
- องคกรปกครอง
   สวนทองถิ่น

อุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

การขออนุญาต
ประกอบธุรกิจ

- พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
   พ.ศ. 2559
-  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
-  พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแผนไทย 
    พ.ศ.2556
-  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

- กรมสนับสนุนบริการ
  สุขภาพ
- กรมอนามัย
- สภาการแพทยแผนไทย
- องคกรปกครอง
  สวนทองถิ่น

การจัดเตรียมสถานที่
สำหรับกิจการ 
และขอบังคับในการ
ปฏิบัติ

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2554 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

- กรมสวัสดิการและ
  คุมครองแรงงาน
- กรมโยธาธิการและ
  ผังเมือง
- องคปกครอง
  สวนทองถิ่น

2.1 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

รายชื่อกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (ตอ)

ประเด็น
การกำกับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ หนวยงานกำกับดูแล

การบริหารจัดการ - ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

- กรมพัฒนาธุรกิจการคา
- กรมสวัสดิการและ
  คุมครองแรงงาน
- สำนักงานประกันสังคม

อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

การคุมครองผูบริโภค 
/ การคุมครองบุคคล / 
การคุมครองธุรกิจ

- พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
  พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด
   เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
- พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
  พ.ศ. 2545 
- พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
- พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 
  พ.ศ. 2560

- สำนักงานคณะกรรมการ
  คุมครองขอมูลสวนบุคคล
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
  เศรษฐกิจและสังคม
- สำนักงานคณะกรรมการ
  คุมครองผูบริโภค
- สำนักงานคณะกรรมการ
  การแขงขันทางการคา

การขออนุญาต
ประกอบธุรกิจ

- พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
- พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
   ยาเสพติด พ.ศ. 2564
- พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 
   พ.ศ. 2560

- สำนักงานคณะกรรมการ
   อาหารและยา
- สำนักงานคณะกรรมการ
   การแขงขันทางการคา

 ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 
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 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

3. 

3.1 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา 3 กำหนดวา 
“สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” หมายความวา สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการ
 ดังตอไปนี้

 1) กิจการสปา อันไดแก บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสรางสุขภาพโดยวิธี
การบำบัดดวยน้ำและการนวดรางกายเปนหลัก ประกอบกับบริการอื่นตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวงอีกอยางนอยสามอยาง เวนแตเปนการดำเนินการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือการอาบน้ำ นวด หรืออบตัวที่เปนการใหบริการใน
สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัวตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
 กฎกระทรวงกำหนดบริการอ่ืนในกิจการสปา พ.ศ. 2560 ใหบริการดังตอไปน้ีเปน
บริการอื่นในกิจการสปา (1) การขัดผิวกาย (2) การขัดผิวหนา (3) การใชผาหมรอน 
(4) การทำความสะอาดผิวกาย (5) การทำความสะอาดผิวหนา (6) การทำสมาธิ (7) 
การนวดหนา (8) การบริการอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (9) การบำรุงผิวกาย 
(10) การบำรุงผิวหนา (11) การประคบดวยความเย็น (12) การประคบดวยหินรอน 
(13) การปรับสภาพผิวหนา (14) การแปรงผิว (15) การพอกผิวกาย (16) การพอกผิวหนา
(17) การพันตัว (18) การพันรอน (19) การอบซาวนา (20) การอบไอน้ำ (21) การอาบ
ดวยทรายรอน (22) ชิบอล (23) ไทเก็ก (24) ไทชิ (25) พิลาทิส (26) ฟตบอล (27) โยคะ 
(28) ษีดัดตน (29) แอโรบิก

 2) กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม เวนแตการนวดเพื่อสุขภาพ
หรือเพื่อเสริมความงามในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือใน
หนวยบริการสาธารณสุขของหนวยงานของรัฐ หรือการนวดที่เปนการใหบริการใน
สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัวตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ

 3) กิจการอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ไดออก กฎกระทรวงกำหนดใหกิจการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิงเปนกิจการอื่น
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ดังนั้น กิจการดูแล
ผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง จึงเปนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ทำใหผูประกอบการ
จะตองขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559

งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
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3.1.1 ขั้นตอนการประกอบการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

 ในคูมือนี้จะขอนำเสนอขั้นตอนการประกอบการของสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ประเภท สปา นวดเพ่ือสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมความงาม ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีสำคัญ
ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 หลักเกณฑการยื่นคำรองขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย ในการย่ืนคำรองขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ
น้ันตองติดตอหนวยงานหลักท้ังหมด 3 หนวยงาน ไดแก 

1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ย่ืนขอใบรับรองมาตราฐานสถานประกอบการ
    เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของจังหวัด
    ที่ตั้งสถานประกอบการ
2) องคการบริหารสวนตำบลหรือเทศบาล ย่ืนขอจดอนุญาตกิจการท่ีเปนอันตราย
    ตอสุขภาพ และยื่นขอใบอนุญาตใชอาคาร
3) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา ในกรณีผูประกอบการเปนนิติบุคคลและยัง
     ไมไดจดทะเบียนกิจการในรูปแบบหางหุนสวนจำกัดบริษัทจำกัด ตองดำเนิน
     การจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา

งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
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ขั้นตอนที่ 2 การยื่นเอกสารขอรับรองมาตรฐานนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อ
เสริมสวย เปนข้ันตอนการเตรียมเอกสารและข้ันตอนวิธีการย่ืนขอรับรองสถานบริการ
เพื่อสุขภาพและเสริมสวย โดยยื่นเอกสารขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ
นวดเพ่ือสุขภาพและนวดเพ่ือเสริมสวยใชเอกสารรูปแบบเดียวกันและไมเสียคาใชจาย 
ในกรณีท่ีไดรับเอกสารครบถวนสมบูรณคณะกรรมการและทีมงานจะออกตรวจมาตรฐาน
ของสถานประกอบการและจะออกใบรับรองมาตรฐานภายใน 90 วัน และใบรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการมีอายุ 2 ป 

การขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระยะเวลาดำเนินการโดย
ปกติภายใน 130 วัน [30+90+10] 
 1) รับคำรอง : กรณีเอกสารหลักฐานครบและไดรับการลงเลขรับ
 2) ตรวจแนะนำ
 3) ตรวจโดยคณะอนุกรรมการ
 4) ประชุมกรรมการระดับจังหวัด
   4.1) รับรอง
       - แจงผลการพิจารณา
       - เสนอใหผูวาฯลงนาม
       - แจงผูประกอบการใหติดตอรับใบรับรองภายใน 30 วัน
   4.2) รับรองแบบมีเงื่อนไข
       - แจงผลการพิจารณา
       - ใหแกไข 3 ครั้ง/ครั้งละ 30 วันรวมไมเกิน 90 วัน
       - ตรวจซ้ำ
   4.3) ไมรับรอง
       - แจงผลการพิจารณา
       - คืนเรื่อง
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หลักเกณฑการพิจารณาเพื่อออกใบรับรอง
 1) เอกสารประกอบการยื่นขอมี 13-14 รายการตามประเภทของกิจการ
ที่ยื่น
 2) สถานที่ในการประกอบการ : มั ่นคงถาวรสะอาดปลอดภัยไมติดตอ
ศาสนสถานหรือสถานบริการและเขาขายสถานบริการ
 3) อุปกรณที่ใชในการบริการ : มีมาตรฐาน และไมใชเครื่องมือแพทย
 4) การบริการ: มีมาตรฐานครบองคประกอบสปา
 5) บุคลากรในสถานประกอบการ : ตามหลักเกณฑที่กำหนด

การเตรียมเอกสาร กรณีรานนวดเพ่ือสุขภาพและรานนวดเพ่ือเสริมสวย ศึกษาขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ http://www.thaispa.go.th
1) เอกสารสวนบุคคล
 - สำเนาบัตรประชาชนผูประกอบการและผูใหบริการจำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบานของผูประกอบการและผูใหบริการจำนวน 1 ฉบับ
 - หลักฐานอ่ืนเชนใบสำคัญการเปล่ียนช่ือ-สกุลทะเบียนสมรสจำนวน 1 ฉบับ
 - ใบรับรองแพทยของผูประกอบการและผูใหบริการจำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาใบวุฒิดานการนวดของผูใหบริการทุกคนจำนวน 1 ฉบับ
2) เอกสารประกอบจากหนวยราชการ
 กรณีสำหรับบุคคลธรรมดา
 - สำเนาใบทะเบียนพาณิชย
 กรณีสำหรับนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริคณธสนธิ
 - บัญชีผูถือหุนและวัตถุประสงค
* และหากมีการมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนดำเนินการตองมีหนังสือมอบอำนาจดวย
ใบอนุญาตการใชอาคาร (ถามี)
 - สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพจากเทศบาล/อบต.
3) เอกสารประกอบดานสถานที่ประกอบการ
 - หนังสือแสดงความยิมยอมของเจาของอาคารหรือสถานที ่ท ี ่ต ั ้ง
สถานประกอบการ
           กรณีผูประกอบการไมใชเจาของ
 - ภาพถายสถานประกอบการในจุดตางๆตามขอกำหนด
 - แบบแปลนหรือแผนผังการใหบริการ
 - แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการจำนวน 2 ฉบับ

งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
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4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
 ขั้นตอน
 4.1) ขั้นตอนการใหบริการแตละประเภท
 4.2) ขอมูลผลิตภัณฑที่ใชในการใหบริการแตละประเภท
 4.3) ขั้นตอนการทำความสะอาดอุปกรณ/ผาที่ใชในการใหบริการ
 4.4) เอกสาร หรือหลักฐานแสดงการปองกันผูมีภาวะเส่ียงจากโรคมาใช
                   บริการเอกสาร
 4.5) แบบสรุปผูรับบริการ
 4.6) เอกสารประชาสัมพันธ
 4.7) แบบประเมินปฏิบัติงาน
 4.8) เอกสารแสดงมาตรการปองกันการถูกลวงละเมิดจากผูรับบริการ

ขั้นตอนที่ 3 การยื่นเอกสารขอรับรองมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพการยื่นเอกสาร
ขอใบรับรองมาตรฐานของสปาเพื่อสุขภาพเหมือนการยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน
ของนวดเพื่อสุขภาพเพียง แตสิ่งที่เพิ่มเติมคือรายละเอียดของผูดำเนินการสปา
และรายละเอียดของการบริการ และไมเสียคาใชจายในกรณีท่ีไดรับเอกสารครบถวน
สมบูรณคณะกรรมการ และทีมงานจะออกตรวจมาตรฐานของสถานประกอบการ
และจะออกใบรับรองมาตรฐานภายใน 90 วัน และใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ
มีอายุ 2 ป

* ขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะมีขั้นตอน
เหมือนกับการยื่นขอใบรับรองนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมสวย มีระยะเวลา
ดำเนินการปกติ ภายใน 130 วัน[30+90+10]
หลักเกณฑการพิจารณาเพื่อออกใบรับรอง
 1) เอกสารประกอบการย่ืนขอมี 13-14 รายการตามประเภทของกิจการท่ีย่ืน
 2) สถานท่ีในการประกอบการ : ม่ันคงถาวรสะอาดปลอดภัยไมติดตอศาสนสถาน
     หรือสถานบริการและเขาขายสถานบริการ
 3) อุปกรณที่ใชในการบริการ : มีมาตรฐาน และไมใชเครื่องมือแพทย
 4) การบริการ : มีมาตรฐานครบองคประกอบสปา
 5) บุคลากรในสถานประกอบการ : ตามหลักเกณฑที่กำหนด

งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 10



วิธีการยื่นคำขอการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(กรณีรายใหมและกรณีรายตออายุ)

งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
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ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กรอกคำขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองดวยแบบตรวจรับคำขอ

เจาหนาที่ตรวจสอบ
คำขอและเอกสาร

เจาหนาที่บันทึกขอบกพรองและระยะเวลา
แกไข พรอมลงนามรับทราบรวมกัน 

(เจาหนาที่และผูยื่นคำขอ)

ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจ 
และประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ 

รวมตรวจมาตรฐาน

มอบสำเนาบันทึกขอบกพรอง
ใหผูยื่นคำขอ

คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐาน
ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ

ผูยื่นคำขอแกไขขอบกพรองภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดและนำมายื่นใหม

คณะกรรมการตรวจและประเมิน
มาตรฐาน พิจารณาเห็นชอบ

คืนคำขอใหผูมายื่น

ผูขออนุญาตปรับปรุง
สถานที่

เสนอผูอนุญาต
ลงนามใบอนุญาต

ผูขออนุญาตรับใบอนุญาต
พรอมชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาต

แกไขไมครบถวน/ไมถูกตอง
เกินระยะเวลาที่กำหนด

เห็นชอบไมเห็นชอบ

แกไขครบถวน
ถูกตองตาม

บันทึก 
ขอบกพรอง 

ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด

ปรับปรุง
ถูกตอง 
เหมาะสม 
ภายใน

ระยะเวลา
ที่กาหนด
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ผังกระบวนการขอใบรับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผูประกอบการยื่นคำขอใบรับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.1)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขอำเภอ

ทุกแหง

เจาหนาที่รับคำขอฯ และตรวจสอบเอกสารไมครบถวน

เจาหนาที่แนะนำ
การเตรียมพื้นที่

เอกสารครบถวน *สพส.2

เอกสารไมครบถวน, 
ไมถูกตอง

แกไข
เจาหนาที่ตรวจ

ทำหนังสือแจงให
ใหแกไขภายใน 

30 วัน

เอกสารครบถวน
และถูกตอง

ไมแกไข

จำหนายเรื่องออกสาร
ระบบ

นัดตรวจสถานประกอบการหรือ
สงเอกสารหลักฐาน ภาพถาย

ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ภาพถาย

เจาหนาที่ตรวจสอบเปนไปตาม
มาตรฐานหรือแสดงภาพถายครบ

เปนไปตามมาตรฐาน

พิจารณาการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ

สถานประกอบการฯ

เปนไปตามมาตรฐาน

มีคำสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการ
สถานประกอบการ

ไมเปนไปตามมาตรฐาน

ขอขอมูลเพิ่มหรือ
แกไขครั้งที่ 2

ตรวจพื้นที่ซ้ำ 
(ทำหนังสือขยายเวลา)

แจงใหแกไขภายใน 30 วัน

ไมแกไข

แกไข

มีขอแนะนำปรับปรุงแกไขหรือ
เอกสารหลักฐาน ไมครบถวน
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มีคำสั่งไมอนุญาต

ผูประกอบการชำระคาธรรมเนียม
(ภายใน 60 วัน)

เจาหนาที่ ออกใบอนุญาตภายใน 7 วัน

ผูขอรับใบอนุญาตชำระคาธรรมเนียม

ผังกระบวนการรับใบอนุญาตและการชำระคาธรรมเนียม

สถานประกอบการไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

เจาหนาที่แจงผลการพิจารณาเปนหนังสือ
ใหผูรับอนุญาตทราบและมาชำระคาธรรมเนียม 

ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ

ไมชำระ ภายใน 60 วัน

จำหนายเรื่องออกสารรบบ

ผูรับใบอนุญาตรับใบอนุญาตประกอบ
กิิจการสถานประกอบเพื่อสุขภาพ
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ผังกระบวนการขอขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ผูใหบริการยื่นคำขอรับใบรับรอง 
(ยื่นเอกสารโดยตรงยื่นผานระบบอิเล็กทรอนิกส)

ภูมิภาค : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, 
สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

ระบบอิเล็กทรอนิกส
www.spa.hss.moph.go.th

รับคำขอ ออกหลักฐานการรับคำขอ

เจาหนาที่ตรวจสอบ
เอกสาร

(ภายใน 15 วัน)
 15 วันเอกสารไมครบถวน/

ถูกตอง

ทำหนังสือแจงแกไข 
(ภายใน 30 วัน)

จำหนายเรื่องออก

พิจารณาไมแลวเสร็จ

ทำหนังสือแจงขยายเวลา 
ครั้งที่ 1 ไมเกิน 30 วัน

ทำหนังสือแจงขยายเวลา 
ครั้งที่ 2 ไมเกิน 30 วัน

เอกสารครบถวน/ถูกตอง

ผูอนุญาตพิจารณา
การยื่นคำขอใบรับรอง

เปนผูใหบริการ

พิจารณาแลว

รับขึ้นทะเบียน

เสนอผูอนุญาตลงนามใบรับรอง

ทำหนังสือแจงผูใหบริการ
รับใบรองภายใน 60 วัน

ไมรับใบรับรอง รับใบรับรองเปนผูใหบริการ

จำหนายเรื่องออก

60 วัน

 ไมรับขึ้นทะเบียน

ทำหนังสือแจงผลผูใหบริการ 
(แจงเปนหนังสือ/แจงผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส)
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ผังกระบวนการการขอรับใบอนุญาตเปนผูดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ผูใหบริการยื่นคำขอรับใบรับรอง
(ยื่นเอกสารโดยตรง/ยื่นผานระบบอิเล็กทรอนิกส)

ภูมิภาค : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, 
สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

ระบบอิเล็กทรอนิกส
www.spa.hss.moph.go.th

รับคำขอ ออกหลักฐานการรับคำขอ

เจาหนาที่ตรวจสอบ
เอกสาร

(ภายใน 15 วัน)
 15 วันเอกสารไมครบถวน/

ถูกตอง

ทำหนังสือแจงแกไข 
(ภายใน 30 วัน)

จำหนายเรื่องออก

พิจารณาไมแลวเสร็จ

ทำหนังสือแจงขยายเวลา 
ครั้งที่ 1 ไมเกิน 30 วัน

ทำหนังสือแจงขยายเวลา 
ครั้งที่ 2 ไมเกิน 30 วัน

เอกสารครบถวน/ถูกตอง

ผูอนุญาตพิจารณา
การยื่นคำขอใบอนุญาต

ผูดำเนินการ

พิจารณาแลว

อนุญาต

ทำหนังสือแจงผล
ผูขอรับใบอนุญาต 

(แจงเปนหนังสือ/แจงผานระบบ)

ผูขอรับใบอนุญาต
ชำระคาธรรมเนียม

ผูอนุญาตออกใบอนุญาต

จำหนายเรื่องออก

60 วัน

 ไมอนุญาต

แกไข

ไมแกไข

ไมชำระ

ผูขอรับใบอนุญาต

ทำหนังสือแจงผล
ผูขอรับใบอนุญาต

พิจารณาการอุทธรณ 
(30 วัน)

พิจารณาแลวเสร็จ พิจารณา
ไมแลวเสร็จ

ทำหนังสือแจงขยายเวลา 
ครั้งที่ 1

ทำหนังสือแจงขยายเวลา 
ครั้งที่ 2



 1) กลองรับเร่ืองเรียนศูนยบริการธุรกิจสุขภาพช้ัน 1 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท 
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท0 2193 7000 ตอ 18226 
หรือ 18106
 2) กลองรับเร่ืองเรียนกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพช้ัน 4 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 88/44 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท 
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท 0 2193 7080
 3) www.thaispa.go.th หรือ http://m.facebook.com/Departmentof-
healthservice support/
 4) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก 
เขตดุสิต กทม. 10300 สายดวน 1111 /www.1111.go.th/ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
 5) ศูนยรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตในภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
* 99 ม.4 อาคารซอฟตแวรปารคชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
* สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900, 1904-7/ โทรสาร 
0 2502 6132
* www.pacc.go.th/www.facebook.com/PACC.GOTH ศูนยรับเรื่องรองเรียน
สำหรับนักลงทุนตางชาติ(The Anti-Corruption Operation center) Tel: 092-
6680777/ Line: Fad.pacc/ Facebook: The Anti-Corruption Operation Center/ 
Email: Fad.pacc@gmai.com

งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 16

3.1.2 ชองทางการรองเรียน



  ข้ันตอนท่ี 1 ย่ืนคำขออนุญาตผลิตนำ หรือส่ังยาตัวอยางเพ่ือขอข้ึนทะเบียน
ตำรับยาตามแบบ ย.บ.8 
  ข้ันตอนท่ี 2 ดำเนินการผลิตนำ หรือส่ังยาตัวอยางและย่ืนขอตรวจวิเคราะห
เชื้อจุลินทรีย
  ขั้นตอนที่ 3 ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาตามแบบ ย.1
  1) การขออนุญาตผลิตหรือนำเขาตัวอยาง
  ขั้นตอนแรกยื่นคำขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณคือ การขออนุญาต
ผลิต หรือนำเขายาตัวอยางที่จะนำไปใชในขั้นตอนลำดับตอไป ทั้งการตรวจ
วิเคราะหจุลินทรียและย่ืนคำขอข้ึนทะเบียนตำรับยาแผนโบราณโดยข้ันตอนการขอ
อนุญาตในสวนน้ีจะเปนการนำเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑไปย่ืนท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยตรงซึ่งแบบฟอรมและเอกสารสำคัญที่
ตองใชประกอบดวย
  1.1) แบบฟอรม ย.บ.8 จำนวน 2 ชุด
  1.2) เอกสารแสดงชื่อปริมาณของตัวยาสำคัญและสวนประกอบ
                          ในผลิตภัณฑ
  1.3) เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิตยาโดยละเอียด
  1.4) ฉลากยาทุกขนาดบรรจุ
  1.5) เอกสารกำกับยา
  1.6) สำเนาใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ หรือสำเนาใบอนุญาต
                          นำเขายาแผนโบราณปปจจุบัน

 ยาแผนโบราณ ยาที่มุงหมายสำหรับใชในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ
หรือการบำบัดโรคสัตวซึ่งอยูในตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศหรือยาที่
รัฐมนตรีประกาศเปนยาแผนโบราณ หรือยาที่ไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียนตำรับยา
เปนยาแผนโบราณ
 กลาวโดยสรุป คือ ยาที่อาศัยความรูจากตำรา หรือการเรียนที่สืบตอกันมา
แตโบราณและไมใช หลักวิทยาศาสตร นอกจากน้ี ยาเหลาน้ันตองอยูในตำรับยาแผนโบราณ
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ หรือไดรับอนุญาตใหข้ึนทะเบียนยาแผนโบราณแลว
ทำไมตองขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ
 เหตุผลที่ทำใหเจาของแบรนดตองขึ้นทะเบียนยากอนทำการผลิตทุกครั้ง
ก็เพราะวา มีกฎหมายกำหนดไวโดยในบทพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ไดระบุไว
อยางชัดเจนวาท้ังผูผลิตนำเขาและขายท้ังยาแผนปจจุบันและยาแผนโบราณจำเปน
ตองทำเรื่องขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณและไดรับอนุญาตกอน จึงจะสามารถ
ดำเนินการไดและผูใดที่ไมทำตามก็มีโทษจำคุกไมเกิน 3 ปปรับไมเกิน 5,000 บาท
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3.2 สถานประกอบการการแพทยครบวงจร

3.2.1 การขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณมีขั้นตอนและเอกสารสำคัญ



2) การยื่นขอตรวจเชื้อจุลินทรีย
 หลังจากที่ไดรับอนุญาตใหผลิตตัวอยางยาแผนโบราณเรียบรอยแลวให
นำตัวอยางยาท่ีผลิตไปตรวจสอบหาเช้ือจุลินทรียซ่ึงยาแผนโบราณตองมีปริมาณ
ปนเปอนไมเกินขั้นต่ำที่ อย. ประกาศไวใน หลักเกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
ตำรับยาแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐานปนเปอนเชื้อจุลินทรียและโลหะหนัก” ซึ่ง
การตรวจเช้ือจุลินทรียสามารถย่ืนไดท่ีหนวยงานท่ีใหบริการตรวจวิเคราะหเก่ียวกับ
จุลวิทยา
 เมื่อไดผลตรวจเชื้อจุลินทรียแลวขั้นตอนตอไปจะเปนการนำใบ ย.บ.8 
ผลตรวจเชื้อและเอกสารอื่น ๆ ไปยื่นที่ อย. เพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ
เปนลำดับตอไป

3) การยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ
 ขั้นตอนสุดทายเปนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเพื่อให
สามารถดำเนินการผลิตและขายยาแผนโบราณไดอยางถูกกฎหมาย โดยข้ันตอน
การดำเนินการจะเริ่มตนดวยการยื่นเอกสารติดตามผลพิจารณาและรับสำเนา
ขึ้นทะเบียนยาหลังจากนั้นก็ไดเลขทะเบียนยาแผนโบราณและสามารถตรวจสอบ
เลขไดที่ระบบตรวจสอบการอนุญาตของ อย.

หลักเกณฑเพิ่มเติม
 นอกจากขั้นตอนและเอกสารตาง ๆ ที ่ใชในการยื ่นคำขอขึ้นทะเบียน
ยาแผนโบราณแลวยังมีหลักเกณฑเพิ ่มเติมอื ่นที ่อาจเปนประโยชนเพื ่อให
ย่ืนคำขอไดถูกตองรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดังนี้
 • ยาของเราตองผลิตดวยวิธีแบบแผนโบราณและสอดคลองกับเอกสาร
แสดงวิธีการผลิต
 • ตองไมมีตัวยาแผนปจจุบันเปนสวนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ
 • การผลิตยาแผนโบราณในรูปแบบอัดเม็ดหรือมีการใชวัตถุกันเสียตองทำ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงกำหนด
 • สรรพคุณของผลิตภัณฑตรงตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศไมขัด
หรือเกินจริงจากมติที่เคยอนุญาตไว
คาธรรมเนียม
 สำหรับการดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณก็มีคาธรรมเนียม
เชนกัน โดยคาใชจายในการขอขึ้นทะเบียนจะเริ่มตนที่ประมาณ 30,000 บาท 
เปนคาธรรมเนียมใบสำคัญที่ใชในการขึ้นทะเบียนและคาตรวจวิเคราะหจุลินทรีย
ระยะเวลาดำเนินการ
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเมื่อรวมทุกขั้นตอนตั้งแตตน
จนจบจะอยูที่ประมาณ330 วันทำการหรือกวา 11 เดือนดวยกัน
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ

การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่เปนยาสมุนไพรเดี่ยว

ชวงยื่นคำขอ 1 วันทำการ ชวงยื่นคำขอ 23 วันทำการ

ผูยื่น

1. เจาหนาที่ตรวจสอบ
เอกสาร ตาม Checklist และ
แบบตรวจสอบการยื่นเอกสาร
ดวยตนเองและออกเลขรับ

2. เจาหนาที่พิจารณาคำขอฯ
เบื้องตนและผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาดานคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย

5 วันทำการ 3. เจาหนาที่พิจารณาและ
เสนอผูมีอำนาจลงนาม

วันทำการ 1 4. ผูมีอำนาจพิจารณา
และลงนามอนุญาต

นาที 15 5. เจาหนาที่บันทึก
ขอมูล และแจงผลการ
พิจารณาใหผูรับ
อนุญาต และออกใบสั่ง
ชำระคาธรรมเนียม

จายเรื่องคืน



ขั้นตอนการสงออกยาสมุนไพร
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1. ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางการคาระหวางประเทศ เพื่อขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 
เชน Form A, Form D, Form E, Form FTA JTEPA, Form C/O ทั่วไป ฯลฯ ตามผูนำ

เขาตองการกับกรมการคาตางประเทศ

ผูสงออก

2. ตรวจสอบและขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากรจากกรมศุลกากร เชน การขอ
เงินชดเชยคาภาษีอากร, ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ, คลังสินคาทัณฑบน, เขต
ปลอดอากร หรือสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (ขอมูลเพิ่มเติม) หรือ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในเขตประกอบการเสรี หรือสำนักงานคณะ

กรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง)

3. ตรวจสอบกฎระเบีบยของประเทศผูนำเขา และขอใบอนุญาต/ใบรับรอง จากหนวย
งานที่ควบคุมหรือที่เกี่ยวของ ตามที่ประเทศผูนำตองการ

3.1 ขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ กับสำนักยา สำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.)

4. ผานพิธีการศุลกากร (e-Customs)
4.1 ลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส (Pap-
ertess)
4.2 สงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร((e-Export)

5. สงออกทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ

6. ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคา จากกรมการคาตางประเทศ เชน Form A , 
Form D , Form E , Form FTA , Form JTEP A , Form C/O ทั่วไป ฯลฯ 

7.สงเอกสารทางการคาที่เกี่ยวของ (Shipping Documents) ไปยังผูนำเขา
ในตางประเทศ

8.บริหารสิทธิประโยชนทางภาษีอากร ตามที่ไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ 
(จากขอที่ 2)



3.2.2 การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีกัญชง–กัญชา
           เปนสวนประกอบ
 การพัฒนาและขออนุญาตผลิตภัณฑสมุนไพรจากกัญชาและกัญชง
ในสวนที่ไดรับการยกเวนจากการเปนยาเสพติดใหโทษในประเภทที่ 5 (ฉบับที่1) 
รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสมุนไพรกัญชาและกัญชงเปนพืชเศรษฐกิจและ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมีการออกกฎหมายใหมและปรับปรุง
กฎหมายตาง ๆ ที่มีอยูเดิมเพื่อเปดทางสูการนำไปใชเชิงพาณิชยมากขึ้นโดย
การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 
พ.ศ. 2563 เพ่ือยกเวนสวนของกัญชาและกัญชงท่ีเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขใหนำมาใชเปนผลิตภัณฑสมุนไพรไดโดยสวนของกัญชาและกัญชงที่
ไดรับการยกเวนจากการเปนยาเสพติดใหโทษในประเภทที่ 5 และเขาขายเปน
ผลิตภัณฑสมุนไพรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 น้ัน ไดแก ใบรากหรือลำตนก่ิงกานซ่ึงไมมีขอดอก
และใบออนติดอยูดวยและสารสกัดจากกัญชาหรือกัญชงที่มีสารเตตราไฮโดร
แคนนาบินอล(tetrahydrocannabinol, THC) ไมเกินรอยละ 0.2 โดยนํ้าหนัก
 ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและการสงเสริมการประกอบการกอง
ผลิตภัณฑสมุนไพรจึงไดมีกำหนดแผนงานในการจัดทำ คำแนะนำในการพัฒนา
ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ทำจากกัญชาและกัญชงในสวนที่ไดรับการยกเวนจากการ
เปนยาเสพติดใหโทษในประเภทที่ 5”  โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานเปน 
3 ระยะซึ่งในระยะที่ 1 มีคำแนะนำในการพัฒนาและขออนุญาตผลิตภัณฑ
รายละเอียดดังนี้
 1) การขออนุญาตผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีสวนประกอบของกัญชาและกัญชง
ท่ีรับการยกเวนจากการเปนยาเสพติดใหโทษสามารถย่ืนคำข้ึนทะเบียนโดยใชแบบฟอรม 
ทบ.1
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 2) การใชเปลือกลำตนเสนใยก่ิงกานรากใบและสารสกัดจากกัญชา หรือกัญชง
ที่รับการยกเวนจากการเปนยาเสพติดใหโทษเพื่อเปนสวนประกอบไมสำคัญของ
ตำรับผลิตภัณฑสมุนไพรใชภายนอกโดยมีรายละเอียดดังนี้
 2.1) กลุมผลิตภัณฑท่ีอนุญาตใหใชไดแกน้ำมันนวดยาหมองและเวชสำอาง
สมุนไพรโดยผลิตภัณฑตองมีขอบงใช หรือการกลาวอางสรรพคุณตามหลักการ
ตั้งตำรับแผนไทย หรือมีสวนผสมของสมุนไพรที่เปนตัวยาหลักและตัวยารอง
ท่ีออกฤทธ์ิได หรือมีขอบงใช หรือการกลาวอางสรรพคุณอางอิงตามตำรับท่ีเคย
ไดรับขึ้นทะเบียนไว หรือมีสรรพคุณ
 2.2) ผลิตภัณฑที่ใชสารสกัดจากกัญชา หรือกัญชงหรือน้ำมันที่ไดจาก
การเค่ียวใบลำตนก่ิงกานรากกัญชง หรือกัญชาตองมีปริมาณสารแคนนาบิไดออล
(cannabidiol, CBD) ไมเกินรอยละ 2.5 โดยน้ำหนักของทั้งตำรับและมีปริมาณ
สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไมเกินรอยละ 
0.2% w/w

 การคำนวณปริมาณสารสกัดจากกัญชา หรือกัญชง หรือปริมาณใบลำตน
กิ่งกานรากกัญชง หรือกัญชาที่มาใชในการเคี่ยวน้ำมันทางกองผลิตภัณฑ
สมุนไพรจะอำนวยความสะดวกในการคำนวณใหผูประกอบการทั้งนี้ขึ้นกับความ
เขมขนของ CBD ในสารสกัดและปริมาณCBDเฉล่ียในใบลำดนก่ิงกานรากกัญชง
หรือกัญชาชนิดนั้น ๆ
 1) ผลิตภัณฑตองแสดงขอความคำเตือนตามเงื่อนไขของการพิจารณา
ทะเบียนผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยไมมีคำเตือนเฉพาะของ CBD
 2) วิธีการผลิตสารสกัดจากกัญชา หรือกัญชงทำไดโดยการสกัดดวย
ตัวทำละลายเอทานอล (ethanol) และตองมีการควบคุมปริมาณตัวทำละลาย
ตกคางใหน อยกวา 5000 ppm หรือการสกัดดวยคารบอนไดออกไซด 
(Carbondioxideextraction) หรือวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาใหความเห็นชอบ
 3) ผลิตภัณฑท่ีมีการใชสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) สังเคราะห
เปนสวนประกอบสำคัญไมเขาขายผลิตภัณฑสมุนไพร
 4) การแสดงฉลากผลิตภัณฑสมุนไพรใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ผลิตภัณฑสมุนไพรเรื ่องกำหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื ่อนไขเกี่ยวกับการ
แสดงชื่อของผลิตภัณฑสมุนไพรในการขึ้นทะเบียนตำรับแจงรายละเอียด หรือ
จดแจงผลิตภัณฑสมุนไพรและการแสดงฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑสมุนไพร
โดยมีรายละเอียดเฉพาะผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีสวนประกอบของกัญชา หรือกัญชง
เปนสวนประกอบไมสำคัญโดยสามารถแสดงรูปภาพประกอบของสวนของกัญชา
หรือกัญชงบนผลิตภัณฑสมุนไพรไดโดยตองมีขอความระบุหนาท่ีท่ีใชดวยตัวอักษร
ที่สามารถเห็นไดชัดเจน
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 5) ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีสารสกัดจากกัญชา หรือสารสกัดจากกัญชงท่ีมี
สารแคนนาบิไดออล (cannabidiol,CBD) เปนสวนประกอบหลักและมีปริมาณ
สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol,THC) ไมเกินรอยละ 
0.2% w/w ใหปฏิบัติตาม (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องการ
ดำเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีลวนประกอบสารสกัดจากกัญชา หรือ
สารสกัดจากกัญชง (hemp) ที่ไดรับการยกเวนจากการเปนยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ลงนาม

 คุณภาพมาตรฐานของสวนประกอบผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไดจากสวนของ
กัญชา หรือกัญชง ตองมีดังตอไปนี้
 (1) เชื้อจุลินทรียตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ือง
หลักเกณฑการพิจารณาข้ึนทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเก่ียวกับมาตรฐานการ
ปนเปอนเขึ้อจุลินทรียและโลหะหนัก พ.ศ. 2547
 (2) ตรวจพบโลหะหนักไดไมเกินปริมาณสูงสุดดังนี้
      (2.1) สารหนู (Arsenic) ไมเกิน 4 สวนในลานสวน
      (2.2) แคดเมียม (Cadmium) ไมเกิน 0.3 สวนในลานสวน
      (2.3) ตะกั่ว (Lead) ไมเกิน 10 สวนในลานสวน
 ท้ังน้ีผลการตรวจวิเคราะหตาม (1) (2) ชางตนน้ันตองออกโดยหองปฏิบัติการ
ที่ไดรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 หรือเทียบเทา
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3.2.3 บัญชียาหลักแหงชาติดานสมุนไพรเพิ่มรายการยาจากกัญชา 8 รายการ

ยาทำลายพระสุเมธุ ใชสำหรับแก
ลมเปลี่ยวดำเปนยาเสริมเพื่อ
ฟนฟูอาการกลามเนื้อออนแรง
จากโรคลมอัมพฤกษอัมพาต

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ยาแกลมแกเสน แกลมในเสน 
บรรเทาอาการปวดกลามเนื้อที่มี
อาการมือเทาชา

1. 
2. 

ยาศุขไสยาศน ชวยใหนอนหลับ 
เจริญอาหาร

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

ยาน้ำมันสารสกัดกัยชาที่มี THC สูง 
รักษาเสริม 
    ในการรักษาภาวะคลื่นไสอาเจียน 
    จากเคมีบำบัด   
    ผูปวยโรคมะเร็งระยะทายที่มี
    อาการปวดในระดับปานกลางถึง
    รุนแรง

ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี CBD 
และ THC สัดสวนเทากัน รักษาเสริม
ในผูปวยมะเร็งระยะทายที่นอน
ไมหลับ เบื่ออาหารปวดปานกลาง
ถึงรุนแรง

ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี CBD 
สูง ตามโครงการของกรมการ
แพทย

ยาน้ำมันจากกัญชาทั้ง 5 สวน 
ตามโครงการของโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศรฯ

ยาน้ำมันกัญชาจากชอดอก 
ตามโครงการของกรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก

บัญชียาหลักแหงชาติดานสมุนไพรเพิ่ม รายการยาจากกัญชา 8 รายการ



3.2.4 ขั้นตอนการขออนุญาตทะเบียนยาแผนโบราณ
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ขั้นตอนการขออนุญาต

1.

การยื่นคำขออนุญาต ตออายุใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาต 
และการอนุญาตผลิต นำเขา สงออก จำหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งในยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 5 เฉพาะประเภทกัญชง (Hemp)  พ.ศ.2563 ใหยื่นคำขอ ณ สถานที่ ตอไปนี้ 

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่ผลิต จำหนาย หรือมีไวในครอบครองตั้ง
อยูที่กรุงเทพมหานคร 

สถานที่ผลิต จำหนาย หรือ มีไวในครอบครอง
ตั้งอยูที่จังหวัดอื่น 

สำนักงานสาธาณสุขจังหวัด 

สถานที่นำเขาหรือสงออกตั้งอยูที่
กรุงเทพมหานคร 

สถานที่นำเขาหรือสงออกตั้ง
อยูที่จังหวัดอื่น

กรณีนำเขาหรือสงออกกัญชง

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 สถานที่ยื่นคำขอ

ISO
9001
CERTIFIED

กรณีผลิต จำหนาย หรือมีไวในครอบครองกัญชง
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Flow Chart แสดงขั้นตอนการขออนุญาตปลูกและผลิตผลิตภัณฑเกี่ยวกับกัญชง (Hemp)

แหลงที่มาของเมล็ดพันธุกัญชง
1) เมล็ดพันธุรับรอง
2) การนำเขา
3) เมล็ดพันธุที่ไมใชเมล็ดพันธุรับรอง

เมล็ดพันธุกัญชง

ปลูก

ใบอนุญาต นำเขา ยส. 5 เฉพาะกัญชง

ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยส. 5 เฉพาะกัญชง

ผลผลิต

แกนลำตน 
เปลือก เสนใย

ชอดอกกัญชง ใบ กิ่ง กาน ราก เมล็ดกัญชง

ไมตองขอรับอนุญาต
เกี่ยวกับยาเสพติด

ไมตองขอรับอนุญาต
เกี่ยวกับยาเสพติด

ไมตองขอรับอนุญาต
เกี่ยวกับยาเสพติด

ขอใบอนุญาตผลิต ยส.

ผลิตภัณฑสิ่งทอ 
สิ่งกอสราง อื่นๆ

สารสกัดที่มี CBD 
เปนสวนประกอบ

- ตำรับยาแผนไทย
- ผลิตภัณฑสุขภาพ อื่นๆ 

เมล็ด (grain)
สารสกัดจากเมล็ด 

น้ำมันจากเมล็ด

CBD > 99%-
THC < 0.01%-

THC < 0.2%- THC > 0.2%

ไมตองขอรับอนุญาต
เกี่ยวกับยาเสพติด

ไมตองขอรับอนุญาต
เกี่ยวกับยาเสพติด

สารมาตรฐาน
วัตถุดิบในการผลิต ยา 
อาหาร เครื่องสำอาง 
ผลิตภัณฑสมุนไพร

ตำรับยาเสพติด
วัตถุดิบในการผลิต ยา 
อาหาร เครื่องสำอาง 
ผลิตภัณฑสมุนไพร

ขอใบอนุญาต
ตามกฏหมาย
ที่เกี่ยวของ

ขอใบอนุญาต
ตามกฏหมาย
ที่เกี่ยวของ

ขอใบอนุญาต
ตามกฏหมาย
ที่เกี่ยวของ

ขอใบอนุญาต
จำหนายยาเสพติด

- หองปฏิบัติการ
- ผูรับอนุญาตผลิตยา 
อาหาร เครื่องสำอาง 
ผลิตภัณฑสมุนไพร

- ผูรับอนุญาตผลิตยา 
อาหาร เครื่องสำอาง 
ผลิตภัณฑสมุนไพร

- ผูรับอนุญาตผลิตยา 
อาหาร เครื่องสำอาง 
ผลิตภัณฑสมุนไพร

โรงพยาบาล
สถานพยาบาล

ผูปวย สถานประกอบการ
ผูบริโภค

โรงพยาบาล สถานพยาบาล 
สถานประกอบการ ผูบริโภค

ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ขอใบอนุญาต
ผลิตยาเสพติด

โรงพยาบาล สถานพยาบาล 
สถานประกอบการ ผูบริโภค

วัตถุดิบในการผลิต ยา 
อาหาร เครื่องสำอาง 
ผลิตภัณฑสมุนไพร



กำหนดเวลาในการยื่นคำขอใบอนุญาต
 ย่ีนคำขอภายในปปฏิทินท่ีจะดำเนินการโดยผูขออนุญาตสามารถคำนวณ
ระยะเวลาต้ังแตข้ันตอนการย่ืนคำขอจนถึงข้ันตอนการออกใบอนุญาตแลวเสร็จ
ไดจากกฎกระทรวงที่ไดมีการกำหนดระยะเวลาในการอนุญาตไว (ขอ 13 ถึง
ขอ 19 ของกฎกระทรวงคือการขออนุญาตผลิตระยะเวลาไมเกิน 135 วัน/
การขออนุญาตจำหนาย หรือมีไวในครอบครองระยะเวลาไมเกิน 60 วัน/ 
การขออนุญาตนำเขา หรือสงออกระยะเวลาไมเกิน 75 วัน/ การขออนุญาต
นำเขาหรือสงออกแตละคร้ังระยะเวลาไมเกิน 30 วัน) เพ่ือท่ีจะกำหนดวันท่ีจะย่ืน
คำขอ และสามารถดำเนินการไดทันในปปฏิทินดังกลาวท้ังน้ีผูขออนุญาตตอง
ตรวจสอบคำขอ และหลักฐานใหถูกตองครบถวนกอนการยื่นคำขอดวย

การตออายุใบอนุญาต
 ผูรับอนุญาตผลิต นำเขา สงออก จำหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงกัญชง 
ผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคำขอตอผูอนุญาตกอนวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (31 ธันวาคมของปปฏิทินที่ไดรับอนุญาตนั้น) พรอมดวย
ใบอนุญาต ขอมูล เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีกำหนดในแบบคำขอตออายุ
ใบอนุญาต 

การขอใบแทนใบอนุญาต
 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทำลาย หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ให
ผูรับอนุญาตย่ืนคำขอรับ ใบแทนใบอนุญาต พรอม เอกสาร หรือหลักฐานตาม
ที่กำหนดในแบบคำขอ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย
ถูกทำลาย หรือลบเลือนในสาระ สำคัญ 
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 การขอใบอนุญาตมีไวในครอบครอง กฎกระทรวง หมวด 2 การอนุญาต 
ขอ 17 ระบุวา “ในกรณีที่เปนผูไดรับใบอนุญาต ผลิต นำเขา สงออก หรือจำหนาย
ซึ่งกัญชงไมตองขอใบอนุญาตมีไวในครอบครอง” เชน
  - ผูประกอบการ ก. ไดรับใบอนุญาตใหผลิต (ปลูก) กัญชงแลว ก็ไมตองขอ
อนุญาตครอบครองเมล็ดพันธุกัญชงตามชื่อพันธุและแหลงที่มาที่ไดรับอนุญาต
ไวในใบอนุญาตผลิตเพื่อนำไปปลูก และไมตองขอครอบครองตนกัญชงที่ปลูก
ไดเองนั้น
  - ผูประกอบการ ข. จะนำชอดอกกัญชงไปสกัด และไดรับใบอนุญาตใหผลิต 
(ที่มิใชการปลูก) กัญชงแลว ก็ไมตองขออนุญาตครอบครองชอดอกกัญชงที่ซื้อ
มาจากผูประกอบการ ก. (ก. เปนผูรับอนุญาตผลิต (ปลูก) และเปนผูรับอนุญาต
จำหนายชอดอกกัญชง) โดยผูประกอบการ ข. ไมตองขอครอบครองสารสกัดท่ีตน
สกัดไดเองนั้นดวย
  - ผูประกอบการ ค. ไดรับใบอนุญาตใหนำเขาเมล็ดพันธุกัญชงแลว ก็ไมตอง
ขออนุญาตมีไวในครอบครองเมล็ดพันธุกัญชงที่เปนผูนำเขาเองนั้น
  - ผูประกอบการ ง. ท่ีไดรับใบอนุญาตใหสงออกชอดอกกัญชงแลว ก็ไมตอง
ขออนุญาตมีไวในครอบครองชอดอกกัญชงที่ไดรับอนุญาตใหสงออกนั้น
  - ผูประกอบการ จ. ท่ีไดรับใบอนุญาตใหจำหนายชอดอกกัญชงแลว ก็ไมตอง
ขออนุญาตมีไวในครอบครองชอดอกกัญชงที่ไดรับอนุญาตใหจำหนายนั้นกรณี
ที่ตองขอใบอนุญาตมีไวในครอบครอง เชน กรณีนำชอดอกกัญชงไปจัดแสดงเปน
ตัวอยางเพ่ือประกอบการศึกษา ตามวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในการศึกษา วิเคราะห 
วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ
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การขออนุญาตผลิต ตามแบบกัญชง 1 และกัญชง 2 

สถานที่ผลิตตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร คำอธิบายสำหรับพนักงานเจาหนาที่

เจาหนาที่ อย. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
ยาเสพติดใหโทษ พิจารณา

• ตรวจสอบคำขอ เอกสารและสถานที่
• ถาถูกตอง ครบถวนใหออกใบรับคำขอแกผูขออนุญาต
• รับชำระคาพิจารณาคำขอและการตรวจสอบเอกสาร(คำขอละ 
500 บาท)
• รับชำระคาตรวจสถานที่
(อัตราตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจาย
ที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณา อนุญาต
ผลิตภัณฑยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2565)

คณะอนุกรรมการฯ และ คณะกรรมการควบคุม • คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด 
   ใหโทษมีมติใหความเห็นชอบ

อย.ออกใบอนุญาต • เลขาธิการ อย. หรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนาม
   ในใบอนุญาต
• รับชำระคาใบอนุญาต

หมายเหตุ: ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจายที่จะจัด
เก็บจากผูยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2564
   • ใหผูยื่นคำขอดังตอไปนี้ ไดรับการยกเวนคาใชจายที่จะจัดเก็บ
      เปนเวลา 5 ป นับจากวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช
      (ก) โครงการพระราชดำริหรือโครงการอันเนื่องมาจาก
             พระราชดำริ
       (ข) สวนราชการ สภากาชาดไทย หรือมหาวิทยาลัยในกำกับ 
             ของรัฐ
       (ค) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
       (ง) วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
             สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
       (จ) กลุมเกษตรกรที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
       (ฉ) บุคคลที่ธรรมดาที่ขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง
รวมถึงไมจัดเก็บคาใชจายในการออกใบอนุญาตยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 5 ซึ่งผลิตโดย การปรุงยาและจำหนายเฉพาะคนไขของตน 
ของผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย การแพทยแผนไทยประยุกต 
หรือหมอพื้นบาน ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย

การชำระเงิน คือ - กรณีเปนการขอครั้งแรกของปปฎิทิน ชำระคาพิจารณาคำขอและการตรวจสอบเอกสาร / คำใบอนุญาต 
                   - ขอเพิ่มประเภทของกัญชงที่ขออนุญาตนำเขาหรือสงออกในปปฎิทิน ชำระคาพิจารณาคำขอและการตรวจสอบเอกสาร

กรณีรายที่ตองชำระคาใบอนุญาต หลังจากออกใบอนุญาตแลว อย. จะเปนผูจัดสงใบอนุญาตใหแกผูประกอบการทางไปรษณียตามที่อยู
ของผูรับอนุญาต (หากใหจัดสงทางไปรษณียโปรดเตรียมแคชเชียรเช็ค (กรณีซื้อจากธนาคารในกรุงเทพและปริมณฑล) หรือตั๋วแลกเงิน
ธนาคาร (กรณีซื้อจากธนาคารในตางจังหวัด) สั่งจาย “ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เพื่อรายไดจากการดำเนินงาน) ” 
จำนวนเงิน 1,000 บาท ตอการออกใบอนุญาต 1 ฉบับ มาพรอมกับการยื่นคำขอและเอกสารที่ อย. ดวย หรือผูประกอบการสามารถ
ติดตอขอรับใบอนุญาตดวยตนเองที่ อย.

1.

2.

3.



4.

3.

2.

1.
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สถานที่ผลิตตั้งอยูที่ตางจังหวัด คำอธิบายสำหรับพนักงานเจาหนาที่

เจาหนาที่ อย. 
ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐาน

• ตรวจสอบคำขอ เอกสารหลักฐาน และสถานที่
• ถาถูกตอง ครบถวน ใหออกใบรับคำขอแกผูขออนุญาต
• รับชำระคาพิจารณาคำขอ และการตรวจสอบเอกสาร
   (ฉบับละ 500 บาท)
• รับชำระคาตรวจสถานที่   
  (อัตราตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจาย
   ที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณา อนุญาต
   ผลิตภัณฑยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2564)

คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา
• คณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งประกอบดวย   
  ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  เกษตรจังหวัด 
  ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด   ผูแทนสำนักงาน ปปส. ภาค 
  และนายแพทยสาธาณสุขจังหวัด มีมติใหความเห็นชอบ
• จัดทำรายงานการประชุม
• จัดทำหนังสือสงคำขอไปยัง อย. โดยแนบเอกสารหลักฐาน 
   บันทึกการตรวจสอบสถานที่ พรอมภาพตรวจสอบสถานที่ 
   และรายงานการประชุม

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ • คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
  มีมติใหความเห็นชอบ * 

อย.ออกใบอนุญาต
• เลขาธิการ อย. หรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามในใบอนุญาต
• รับชำระคาใบอนุญาต

หมายเหตุ: ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจายที่จะจัดเก็บ
จากผูยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑยาเสพติดให
โทษ พ.ศ.2564
    • ใหผูยื่นคำขอดังตอไปนี้ ไดรับการยกเวนคาใชจายที่จะจัดเก็บเปนเวลา  
      5 ป นับจากวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช
       (ก) โครงการพระราชดำริหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       (ข) สวนราชการ สภากาชาดไทย หรือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
       (ค) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
       (ง) วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสงเสริม
             วิสาหกิจชุมชน
       (จ) กลุมเกษตรกรที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
       (ฉ) บุคคลที่ธรรมดาที่ขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง
รวมถึงไมจัดเก็บคาใชจายในการออกใบอนุญาตยาเสพติดใหโทษในประเภท 
5 ซึ่งผลิตโดย การปรุงยาและจำหนายเฉพาะคนไขของตน ของผูประกอบ
วิชาชีพการแพทยแผนไทย การแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพื้นบาน 
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย

การชำระเงินคือ  - กรณีเปนการขอครั้งแรกของปปฏิทิน ชำระคาพิจารณาคำขอและการตรวจสอบเอกสาร / คาสถานที่ / คาใบอนุญาต
  - ขอเพิ่มลำดับพื้นที่ระหวางปปฏิทิน / ขอเพิ่มสถานที่ระหวางปปฏิทิน ชำระคาพิจารณาคำขอและการตรวจสอบเอกสาร / คาตรวจสถานที่

กรณีรายที่ตองชำระคาใบอนุญาต ที่จะจัดสงใบอนุญาตทางไปรษณีย ขอใหทานแนบแคชเชียรเช็ค (กรณีซื้อจากธนาคารในกรุงเทพและปริมณฑล) หรือตั๋วแลกเงิน
ธนาคาร (กรณีซื้อจากธนาคารในตางจังหวัด) สั่งจาย “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เพื่อรายไดจากการดำเนินงาน)” จำนวน 1,000 บาทตอการออก
ใบอนุญาต 1 ฉบับ มาพรอมกับการยื่นคำขอและเอกสารที่ สสจ. ดวย หลังจากออกใบอนุญาตแลว อย. จะเปนผูจัดสงใบอนุญาตใหแกผูรับอนุญาต ตามที่อยูของ
ผูรับอนุญาต หรือทานสามารถติดตอขอรับใบอนุญาตดวยตนเองที่ อย. โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากผูดำเนินกิจการ กรณีผูดำเนินกิจการไมไปรับดวยตนเอง

* อาจะมีการเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ (พิจารณาตามความจำเปน)
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สถานนำเขาแตละครั้ง/สงออกในแตละครั้ง         
ตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร หรือ ตางจังหวัด

คำอธิบายสำหรับพนักงานเจาหนาที่

การขออนุญาตนำเขาตามแบบกัญชง 3  /สงออกตามแบบกัญชง 4 

3.

2.

1. เจาหนาที่ อย. 
ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐาน

คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ

อย. ออกใบอนุญาต

• ตรวจสอบคำขอ เอกสารหลักฐาน และสถานที่
• ถาถูกตอง ครบถวน ใหออกใบรับคำขอแกผูขออนุญาต
• รับชำระคาพิจารณาคำขอ และการตรวจสอบเอกสาร
  (ฉบับละ 500 บาท)

• คณะอนุกรรมการฯ และ 
  คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษมีมติใหความเห็นชอบ

• เลขาธิการ อย. หรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามในใบอนุญาต
• รับชำระคาใบอนุญาต

หมายเหตุ: ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจาย
ที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2564
     • ใหผูยื่นคำขอดังตอไปนี้ ไดรับการยกเวนคาใชจายที่จะ
       จัดเก็บเปนเวลา 5 ป นับจากวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช
       (ก) โครงการพระราชดำริหรือโครงการอันเนื่องมาจาก
             พระราชดำริ
       (ข) สวนราชการ สภากาชาดไทย หรือมหาวิทยาลัย
             ในกำกับของรัฐ
       (ค) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
       (ง) วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
             สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
       (จ) กลุมเกษตรกรที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
             สหกรณ
       (ฉ) บุคคลที่ธรรมดาที่ขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง
รวมถึงไมจัดเก็บคาใชจายในการออกใบอนุญาตยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 5 ซึ่งผลิตโดย การปรุงยาและจำหนายเฉพาะ
คนไขของตน ของผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย 
การแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพื้นบาน ตามกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย

การชำระเงินคือ  - กรณีเปนการขอครั้งแรกของปปฏิทิน ชำระคาพิจารณาคำขอและการตรวจสอบเอกสาร /  คาใบอนุญาต
    - ขอเพิ่มประเภทของกัญชงที่ขออนุญาตนำเขาหรือสงออกระหวางปปฏิทิน ชำระคาพิจารณาคำขอและการตรวจสอบเอกสาร

กรณีรายที่ตองชำระคาใบอนุญาต หลังจากออกใบอนุญาตแลว อย. จะเปนผูจัดสงใบอนุญาตใหแกผูประกอบการทางไปรษณียตามที่อยูของผูรับอนุญาต 
(หากใหจัดสงทางไปรษณียโปรดเตรียมแคชเชียรเช็ค (กรณีซื้อจากธนาคารในกรุงเทพและปริมณฑล) หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร (กรณีซื้อจากธนาคารในตางจังหวัด) 
สั่งจาย “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เพื่อรายไดจากการดำเนินงาน)” จำนวน 1,000 บาทตอการออกใบอนุญาต 1 ฉบับ มาพรอมกับการยื่นคำขอและ
เอกสารที่ อย. ดวย หรือผูประกอบการสามารถติดตอขอรับใบอนุญาตดวยตนเองที่ อย.
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คำอธิบายสำหรับพนักงานเจาหนาที่
สถานนำเขาแตละครั้ง/สงออกในแตละครั้ง         

ตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร หรือ ตางจังหวัด
คำอธิบายสำหรับพนักงานเจาหนาที่

การขออนุญาตนำเขา/สงออกกัญชง ในแตละครั้งตามแบบ NAR.5 (HEMP)

3.

2.

1. เจาหนาที่ อย. 
ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐาน

ผูอนุญาต (อย.) พิจารณา

อย. ออกใบอนุญาต

• ตรวจสอบคำขอ เอกสารหลักฐาน
• ถาถูกตอง ครบถวน ใหออกใบรับคำขอแกผูขออนุญาต
• รับชำระคาพิจารณาคำขอ และการตรวจสอบเอกสาร
  (ฉบับละ 500 บาท)

• เลขาธิการ อย. หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณา

• เลขาธิการ อย. หรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามในใบอนุญาต

หมายเหตุ: ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจาย
ที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2564
     • ใหผูยื่นคำขอดังตอไปนี้ ไดรับการยกเวนคาใชจายที่จะ
       จัดเก็บเปนเวลา 5 ป นับจากวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช
      (ก) โครงการพระราชดำริหรือโครงการอันเนื่องมาจาก
            พระราชดำริ
      (ข) สวนราชการ สภากาชาดไทย หรือมหาวิทยาลัย
            ในกำกับของรัฐ
      (ค) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
      (ง) วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
           สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
     (จ) กลุมเกษตรกรที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย      
           สหกรณ
     (ฉ) บุคคลที่ธรรมดาที่ขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง
รวมถึงไมจัดเก็บคาใชจายในการออกใบอนุญาตยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 5 ซึ่งผลิตโดย การปรุงยาและจำหนายเฉพาะ
คนไขของตน ของผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย 
การแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพื้นบาน         
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย

หลังจากออกใบอนุญาตแลว ผูรับอนุญาตสามารถติดตอขอรับใบอนุญาตดวยตนเองที่ อย.
(กรณีรายที่ตองชำระคาใบอนุญาต ใหชำระฉบับละ 1000 บาท)



การขออนุญาตจำหนาย ตามแบบกัญชง 5 /  ครอบครองตามแบบกัญชง 6 

สถานที่จำหนาย/ครอบครองตั้งอยูที่ี่
กรุงเทพมหานคร

คำอธิบายสำหรับพนักงานเจาหนาที่

เจาหนาที่ อย. 
ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐาน

• ตรวจสอบคำขอ เอกสารหลักฐาน และสถานที่
• ถาถูกตอง ครบถวน ใหออกใบรับคำขอแกผูขออนุญาต
• รับชำระคาพิจารณาคำขอ และการตรวจสอบเอกสาร
  (ถาเปนรายที่ตองชำระ) (ฉบับละ 500 บาท)

ผูอนุญาต (อย.) พิจารณา
• เลขาธิการ อย. หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณา 
   และมีคำสั่งอนุญาต

อย.ออกใบอนุญาต
• เลขาธิการ อย. หรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามในใบอนุญาต
• ชำระคาใบอนุญาต

หมายเหตุ: ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจายที่จะ
จัดเก็บจากผูยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2564
      • ใหผูยื่นคำขอดังตอไปนี้ ไดรับการยกเวนคาใชจายที่จะจัดเก็บ
         เปนเวลา 5 ป นับจากวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช
         (ก) โครงการพระราชดำริหรือโครงการอันเนื่องมาจาก
               พระราชดำริ
         (ข) สวนราชการ สภากาชาดไทย หรือมหาวิทยาลัยในกำกับ
               ของรัฐ
         (ค) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
         (ง) วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
              สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
        (จ) กลุมเกษตรกรที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
        (ฉ) บุคคลที่ธรรมดาที่ขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง
รวมถึงไมจัดเก็บคาใชจายในการออกใบอนุญาตยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 5 ซึ่งผลิตโดย การปรุงยาและจำหนายเฉพาะคนไขของตน 
ของผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย การแพทยแผนไทยประยุกต 
หรือหมอพื้นบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย

การชำระเงิน คือ - กรณีเปนการขอครั้งแรกของปปฎิทิน ชำระคาพิจารณาคำขอและการตรวจสอบเอกสาร / คำใบอนุญาต 
                       - ขอเพิ่มสถานที่ระหวางปปฎิทิน ชำระคาพิจารณาคำขอและการตรวจสอบเอกสาร

กรณีรายที่ตองชำระคาใบอนุญาต หลังจากออกใบอนุญาตแลว อย. จะเปนผูจัดสงใบอนุญาตใหแกผูประกอบการทางไปรษณียตามที่อยู
ของผูรับอนุญาต (หากใหจัดสงทางไปรษณียโปรดเตรียมแคชเชียรเช็ค (กรณีซื้อจากธนาคารในกรุงเทพและปริมณฑล) หรือตั๋วแลกเงิน
ธนาคาร (กรณีซื้อจากธนาคารในตางจังหวัด) สั่งจาย “ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เพื่อรายไดจากการดำเนินงาน) ” 
จำนวนเงิน 1,000 บาท ตอการออกใบอนุญาต 1 ฉบับ มาพรอมกับการยื่นคำขอและเอกสารที่ อย. ดวย หรือผูประกอบการสามารถ
ติดตอขอรับใบอนุญาตดวยตนเองที่ อย.

1.

2.

3.

งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร33

คำอธิบายสำหรับพนักงานเจาหนาที่
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1.

2.

3.

สถานที่จำหนาย/ครอบครองตั้งอยูที่ี่
ตางจังหวัด

คำอธิบายสำหรับพนักงานเจาหนาที่

เจาหนาที่ อย. 
ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐาน

• ตรวจสอบคำขอ เอกสารหลักฐาน และสถานที่
• ถาถูกตอง ครบถวน ใหออกใบรับคำขอแกผูขออนุญาต
• รับชำระคาพิจารณาคำขอ และการตรวจสอบเอกสาร
   (ฉบับละ 500 บาท)

ผูอนุญาต (สสจ.) พิจารณา
• ผูที่ไดรับมอบหมายจากจังหวัดพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาต

สสจ. ออกใบอนุญาต • ผูที่ไดรับมอบหมายจากจังหวัด ลงนามในใบอนุญาต
• รับชำระคาใบอนุญาต

หมายเหตุ: ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจายที่จะ
จัดเก็บจากผูยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2564
    • ใหผูยื่นคำขอดังตอไปนี้ ไดรับการยกเวนคาใชจายที่จะจัดเก็บเปน
       เวลา 5 ป นับจากวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช
       (ก) โครงการพระราชดำริหรือโครงการอันเนื่องมาจาก
             พระราชดำริ
       (ข) สวนราชการ สภากาชาดไทย หรือมหาวิทยาลัยในกำกับ
             ของรัฐ
       (ค) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
       (ง) วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
             สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
       (จ) กลุมเกษตรกรที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
       (ฉ) บุคคลที่ธรรมดาที่ขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง
รวมถึงไมจัดเก็บคาใชจายในการออกใบอนุญาตยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 5 ซึ่งผลิตโดย การปรุงยาและจำหนายเฉพาะคนไขของตน 
ของผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย การแพทยแผนไทยประยุกต 
หรือหมอพื้นบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย

การชำระเงิน คือ  - กรณีเปนการขอครั้งแรกของปปฏิทิน ชำระคาพิจารณาคำขอและการตรวจสอบเอกสาร / คาใบอนุญาต
   - ขอเพิ่มสถานที่ระหวางปปฏิทิน ชำระคาพิจารณาคำขอและการตรวจสอบเอกสาร

หลังจากขอใบอนุญาตแลว สสจ. จะเปนผูจัดสงใบอนุญาตใหแกผูรับอนุญาตทางไปรษณีย ตามที่อยูของผูรับอนุญาต
หรือ ผูรับอนุญาตสามารถติดตอขอรับใบอนุญาตดวยตนเองที่ สสจ.
สำหรับวิธีการชำระเงิน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สสจ.

1.

2.

3.
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3.2.5 คุณสมบัติของผูขออนุญาต

กรณียื่นคำขอที่ อย.

ไปที่เว็ปไซต “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (www.fda.moph.go.th)
- เลือกที่ “ขอมูลกัญชง”
- เลือกที่ “แบบฟอรมคำขอรับใบอนุญาต”
- เลือกที่ “หนังสือขอตรวจประวัติอาชญากรรม (กรณี อย. สงตรวจ แตหากยื่นคำขอที่ตาง
จังหวัดกรุณาติดตอแบบหนังสือสงตรวจประวัติฯ ที่ สสจ. จังหวัดนั้นๆ)”

ใหทานกรอกชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชนของผูรับการตรวจสอบประวัติฯ 
ในแบบฟอรม

นำแบบฟอรมไปยื่นเพื่อขอตรวจสอบประวัติฯ ดวยตนเองที่ศูนยตรวจสอบประวัติบุคคล
กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแหงชาติ กรุงเทพมหานคร

ชำระเงินคาธรรมเนียม (เก็บใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน)

แนบตนฉบับใบเสร็จรับเงิน หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินพรอมรับรองสำเนาถูกตอง
พรอมคำขอรับอนุญาต ยื่นที่ อย.

สำนักงานตำรวจแหงชาติจะจัดสงผลการตรวจประวัติฯ ทางไปรษณียไปยัง อย. 
(ผูตรวจสอบประวัติฯ ไมสามารถรับผลการตรวจสอบไดเอง)



งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 36

กรณียื่นคำขอที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

ไปที่ติดตอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทานจะยื่นคำขอ

 นำแบบฟอรมไปยื่นขอตรวจสอบประวัติฯ ดวยตนเองที่ศูนยพิสูจนหลักฐาน 
หรือพิสูจนหลักฐานจังหวัด

 ชำระเงินคาธรรมเนียม (เก็บใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน)

แนบตนฉับบใบเสร็จรับเงิน หรือสำเนาใบรับเงินพรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
พรอมคำขอรับอนุญาต 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน หรือพิสูจนหลักฐานจังหวัดจะจัดสงผลการตรวจประวัติฯ 
ทางไปรษณียไปยัง สสจ. ที่ขอตรวจสอบประวัติฯ 

(ผูตรวจสอบประวัติฯ ไมสามารถรับผลตรวจสอบไดเอง)

สำนักงานพิสูจนหลักฐานตำรวจ
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 (ชลบุรี)

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 3 (นครราชสีมา)
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 (ขอนแกน)
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 5 (เชียงใหม)
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 6 (พิษณุโลก)
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7 (นครปฐม)

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 8 (สุราษฎรธานี)
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 9 (สงขลา)
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 10 (ยะลา)



การจัดทำบัญชี 
 ไมวาสวนของกัญชงน้ันจะเปนยาเสพติดใหโทษ หรือไดรับการยกเวนจากการ
เปนยาเสพติดใหโทษแลวก็ตาม ขอใหผูรับอนุญาตรายงานทุกสวนของกัญชงที่
ไดรับอนุญาต เชน กรณีการปลูกแลว มีการจำหนาย สวนตาง ๆ ของกัญชง
ขอใหทานรายงานทุกสวนของกัญชงท่ีจำหนาย หรือนำไปใชประโยชน เพ่ือสามารถ
ติดตามตรวจสอบยอนกลับได

3.2.6 ชองทางการติดตอขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

 กรณีท่ีไดศึกษาขอมูลกฎหมายตาง ๆ แลว แตยังไมแนใจวาผลิตภัณฑท่ีผลิต
จัดเปนยาเสพติดใหโทษหรือไม สอบถามขอมูลไดท่ี กองผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรม
และการบริการ อย. โทรศัพท 0 2590 7614 / 3556 ตอ 3
 การจัดเตรียมสถานท่ี การจัดทำปาย การจัดเก็บ การเก็บเก่ียว การสุมตัวอยาง
เพ่ือวิเคราะหกัญชงการขนสง การควบคุมการทำลายกัญชงติดตอสอบถามไดท่ีกลุม
กำกับดูแลหลังออกสูตลาด กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. โทรศัพท 0 25907339 /
0 2590 7756 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 การจัดทำบัญชีรับจายกัญชงตามท่ีไดรับอนุญาต ระบบติดตามและตรวจสอบ
ยอนกลับ ระบบสารสนเทศกัญชงติดตอสอบถามไดท่ีกลุมพัฒนาระบบ กองควบคุม
วัตถุเสพติด อย. โทรศัพท0 2590 7773 /0 2590 7343 หรือสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
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สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม



สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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