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ตารางเปรียบเทียบระหวางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และรางกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก 
หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไว
ในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
(เพ่ิมความในขอ ๑ วรรคสอง และแกไขขอ ๒ ของกฎกระทรวง วจ.๑ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ประเด็นท่ีแตกตาง 

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔ วรรคสอง 
มาตรา ๒๔ วรรคสาม มาตรา ๔๐ วรรคสอง มาตรา ๔๒ วรรคสอง มาตรา 
๘๘ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตวิัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา 
๘๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

ระบุเฉพาะมาตราที่เก่ียวของ 

ขอ ๑ ผูอนุญาตจะพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออกหรือมี
ไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ได เมื่อ
ปรากฏวาผูขออนุญาตเปนหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลหรือสภากาชาด
ไทย และมีความประสงคที่จะผลิต ขาย นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบ 
ครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
(๑) การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ 
(๒) การวิเคราะหหรือการศึกษาวิจัยทางการแพทยหรือวิทยาศาสตร 

- คงตามกฎกระทรวง วจ.๑ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ไมมีการแกไข 
 

 ขอ ๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ ๑ แหงกฎกระทรวง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองหรือใช
ประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓  
    “กรณีตามขอ ๑(๒) หากเปนการขออนุญาตนําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือ
ใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ผูอนุญาตอาจพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหแกผูขออนุญาตที่มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ดวยก็ได 
(๑) เปนสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๒) เปนผูประกอบกิจการเก่ียวกับหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห 
(๓) เปนผูรับอนุญาตดานยา ผลิตภัณฑสมุนไพร ยาเสพติดใหโทษ วัตถุที่ออกฤทธิ ์

เพิ่มความ เปนวรรคสองของ
กฎกระทรวง วจ.๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพื่อใหหนวยงานเอกชนที่มีความ
จํา เปนตองใชวัตถุออกฤทธิ์ ใน
ประเภท ๑ ที่เปนสารมาตรฐาน 
ส าม า รถนํ า เ ข า  แ ล ะมี ไ ว ใ น
ครอบครองหรือใชประโยชนใน
ห อ งป ฏิบั ติ ก า ร ในกา รตร วจ
วิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบและ 

ฉบับรับฟงความคิดเห็น 
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กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก 
หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไว
ในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
(เพ่ิมความในขอ ๑ วรรคสอง และแกไขขอ ๒ ของกฎกระทรวง วจ.๑ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ประเด็นท่ีแตกตาง 

 ตอจิตและประสาท เคร่ืองสําอาง อาหาร ตามกฎหมายวาดวยการนั้น ทีจ่ําเปน 
ตองใชวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ในการตรวจวิเคราะหวัตถุดิบและผลิตภัณฑ” 

ผลิตภัณฑ เพื่อแบงเบาภาระงาน
ของหนวยงานของรัฐได 

 
 
 
ขอ ๒ การขออนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชน
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ใหหนวยงานตามขอ ๑ ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตอผูอนุญาต โดยระบุเหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาต 
พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน ดังตอไปนี ้
   (๑) เอกสารหรือหลักฐานแสดงการเปนนติิบุคคล และหนาทีแ่ละอํานาจ
ตามกฎหมาย 
   (๒) หนังสือมอบหมายใหบุคคลเปนผูดาํเนินกิจการของหนวยงานผูขอ
อนุญาต พรอมดวยรูปถายคร่ึงตวั หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม 
ขนาด ๑ นิ้ว ซึง่ถายไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอ จํานวนสามรูป 
   (๓) การขออนุญาตผลิต นาเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชน
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท ๑ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยทาง
การแพทยหรือวิทยาศาสตรตามขอ ๑ (๒) ใหแนบโครงการศึกษาวิจัยซึ่ง
ระบุชื่อ จํานวนหรือปริมาณ และรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๑ รวมทั้งกระบวนการที่เก่ียวของกับการผลิต การนําเขา หรือ
การมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนภายใตโครงการศึกษาวิจัยดังกลาว 
 (๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒ ของกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาต
ผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๒ การขออนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ใหหนวยงานตามขอ ๑ วรรคหนึ่ง ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตอผูอนุญาต โดยระบุเหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาต พรอมดวยเอกสาร
หรือหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
  (๑) เอกสารหรือหลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคล และหนาที่และอํานาจตาม
กฎหมาย 
  (๒) หนังสือมอบหมายใหบุคคลเปนผูดําเนินกิจการของหนวยงานผูขออนุญาต 
พรอมดวยรูปถายคร่ึงตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่ง
ถายไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอ จํานวนสามรูป 
  (๓) การขออนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท ๑ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยทางการแพทยหรือ
วิทยาศาสตรตามขอ ๑ (๒) ใหแนบโครงการศึกษาวิจัยซึ่งระบุชื่อ จํานวนหรือ
ปริมาณ และรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ รวมทั้งกระบวนการ
ที่เก่ียวของกับการผลิต การนําเขา หรือการมีไวในครอบครองหรือใชประโยชน
ภายใตโครงการศึกษาวิจัยดังกลาว 
 (๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
       กรณีผูขออนุญาตตามขอ ๑ วรรคสอง ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาต 
โดยระบุเหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาต พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  

 
 
 
-เพิ่มความ “วรรคหนึ่ง” ให
สอดคลองกับการแกไขในขอ ๑ ที่
มีการแบงเปนวรรคหนึ่งและวรรค
สอง  
-โดยความในขอ ๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
– (๔) ไมมีการแกไขในสาระสาํคัญ 
ซึ่งในสวนนี้เปนเอกสารหลักฐานที่
หนวยงานของรัฐยื่นประกอบคํา
ขอรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มความเปน วรรคสองของขอ ๒  
เพื่อรองรับกรณีหนวยงานเอกชน
เปนผูขออนุญาต โดยในสวนนี้จะ
เปนเอกสารหรือหลักฐานที่หนวย 
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กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก 
หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไว
ในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
(แกไขเฉพาะความในขอ ๑ และ ขอ ๒ ของกฎกระทรวง วจ.๑ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ประเด็นท่ีแตกตาง 

   (๒) หนังสือแสดงวาผูขออนุญาตเปนผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล พรอมดวยรูปถายคร่ึงตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม 
ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกินหกเดือน กอนวันยื่นคําขอ จํานวนสามรูป                                            
  (๓) การขออนุญาตนําเขาหรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท ๑ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยทางดานการแพทยหรือวิทยาศาสตร
ใหแนบโครงการศึกษาวิจัยซึ่งระบุชื่อ จํานวน หรือปริมาณ และรายละเอียดการ
ดําเนินการเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ รวมทั้งกระบวนการที่เก่ียวของกับ
การนําเขาหรือการมีไวในครอบครอง ภายใตโครงการศึกษาวิจัยดังกลาว  
  (๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา” 

งานเอกชนยืน่ประกอบคําขอรับ
อนุญาต 

ขอ ๓ – ขอ ๒๔  - คงตามกฎกระทรวง วจ.๑ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ไมมีการแกไข 
 
 
 
 

 


	ตารางเปรียบเทียบระหว่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

