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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง 
 คุณสมบัติของผูขออนุญาต การออกใบอนุญาต  

การออกใบแทนใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการแกไขรายการในใบอนุญาต 
ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 

พ.ศ. …. 
 
 

หลักการ 
 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก 
หรือมีไวในครอบครอง คุณสมบัติของผูขออนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต 
การตออายุใบอนุญาต และการแกไขรายการในใบอนุญาต ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 
 

เหตุผล 
 

โดยท่ีมาตรา ๓๕ วรรคสาม และมาตรา ๓๖ แหงประมวลกฎหมายยาเสพติด 
บัญญัติใหการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง การออกใบแทน
ใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการแกไขรายการในใบอนุญาต ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 

           ฉบับรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี ๑ 
ในระหวางวันท่ี ๒๐ ตุลาคม  – ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
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ราง 

 
กฎกระทรวง 

การขออนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง 
 คุณสมบัติของผูขออนุญาต การออกใบอนุญาต  

การออกใบแทนใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการแกไขรายการในใบอนุญาต 
ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 

พ.ศ. …. 
 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๕ วรรคสาม และมาตรา 

๓๖ แหงประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 
ขอ ๒ ผูอนุญาตจะพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวใน

ครอบครองซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ได เม่ือปรากฏวาผูขออนุญาตมีความประสงคท่ีจะผลิต ขาย 
นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ เพ่ือวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยาง
ใด ดังตอไปนี้  

(๑) การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ 
(๒) การวิเคราะหหรือการศึกษาวิจัยทางการแพทยหรือวิทยาศาสตร 
 
ขอ ๓ ผูขออนุญาตผลิต ขาย หรือสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ตองเปน

หนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลหรือสภากาชาดไทย 
 
ขอ ๔ ผูขออนุญาตนําเขา หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ตอง

มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลหรือสภากาชาดไทย 
(๒) เปนสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
(๓) เปนผูประกอบกิจการเก่ียวกับหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห 
(๔) เปนผูรับอนุญาตดานยา ผลิตภัณฑสมุนไพร ยาเสพติดใหโทษ วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอ

จิตและประสาท เครื่องสําอาง อาหาร ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
ใหผูขออนุญาตตาม (๒) (๓) และ (๔) ขออนุญาตเพ่ือการวิเคราะหวัตถุดิบหรือ

ผลิตภัณฑ เทานั้น ท้ังนี้ ชนิดของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ท่ีจะอนุญาต ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรี
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

 
ราง 



๒ 
 

ขอ ๕ การขออนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 
ใหผูขออนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาต โดยระบุเหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาต 
พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีผูขออนุญาตเปนหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลหรือสภากาชาดไทย 
(ก) เอกสารหรือหลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคล และหนาท่ีและอํานาจตาม

กฎหมาย 
(ข) หนังสือมอบหมายใหบุคคลเปนผูดําเนินกิจการของหนวยงานผูขออนุญาต 

พรอมดวยรูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม ขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกินหก
เดือนกอนวันยื่นคําขอ จํานวนสามรูป 

(ค) การขออนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท ๑ เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยทางการแพทยหรือวิทยาศาสตรตามขอ ๒(๒)  
ใหแนบโครงการศึกษาวิจัยซ่ึงระบุชื่อ จํานวนหรือปริมาณ และรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ 
ในประเภท ๑ รวมท้ังกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการผลิต การนําเขา หรือการมีไวในครอบครอง 
หรือใชประโยชนภายใตโครงการศึกษาวิจัยดังกลาว 

(ง) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ เลขาธิการกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

(๒) กรณีผูขออนุญาตตามขอ ๔(๒) (๓) และ (๔) 
(ก) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  
(ข) หนังสือแสดงวาผูขออนุญาตเปนผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการ

แทนนิติบุคคล พรอมดวยรูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม ขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไม
เกินหกเดือน กอนวันยื่นคําขอ จํานวนสามรูป        

(ค) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา                                     
 

ขอ ๖  ผูรับอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท ๑ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลหรือสภากาชาดไทย ท่ีประสงคจะขออนุญาต
ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาต โดยระบุเหตุผลและความ
จําเปนในการขออนุญาต พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชน 
ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ แลวแตกรณี 

(๒) เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ และจํานวนหรือปริมาณของวัตถุออกฤทธิ์ 
ในประเภท ๑ ท่ีจะขาย  ท้ังนี้ ใหขายแกหนวยงานท่ีไดรับใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใช
ประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ เทานั้น  

 
ขอ ๗  ผูรับอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์

ในประเภท ๑ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลหรือสภากาชาดไทย ท่ีประสงคจะขออนุญาต
สงออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาต โดยระบุเหตุผลและความ



๓ 
 
จําเปนในการขออนุญาต พรอมดวยสําเนาใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใช
ประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ แลวแตกรณี 

 
ขอ ๘ เม่ือไดรับคําขออนุญาตตามขอ ๕ ขอ ๖ หรือขอ ๗ ใหผูอนุญาตตรวจสอบคํา

ขออนุญาต รวมท้ังขอมูลเอกสารและหลักฐานวาถูกตองและครบถวนหรือไม ถาถูกตองและครบถวน 
ใหออกใบรับคําขอใหแกผูขออนุญาต แตหากคําขอไมถูกตองหรือยังขาดขอมูล เอกสาร หรือหลักฐาน
ใด ใหแจงผูขออนุญาตทราบทันที ถาเปนกรณีท่ีสามารถแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ใหแจงใหผูขอ
อนุญาตดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมหรือสงขอมูล เอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติมใหครบถวน ถาเปนกรณี
ท่ีไมอาจดําเนินการไดในขณะนั้น ใหบันทึกความบกพรองนั้นไวและแจงใหผูขออนุญาตแกไขเพ่ิมเติม
คําขออนุญาตหรือจัดสงขอมูล เอกสาร หรือหลักฐานใหถูกตองและครบถวนภายในระยะเวลาท่ีผู
อนุญาตกําหนด ในกรณีท่ีการยื่นคําขอรับใบอนุญาตมิไดกระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผู
อนุญาตและผูขออนุญาตลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

ในกรณีท่ีผูขออนุญาตไมแกไขเพ่ิมเติมคําขออนุญาตหรือไมจัดสงขอมูล เอกสารหรือ
หลักฐานใหถูกตองและครบถวนภายในระยะเวลาท่ีผูอนุญาตกําหนด ใหถือวาผูขออนุญาตไมประสงค
จะดําเนินการตอไป และใหผูอนุญาตคืนคําขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานใหแกผูขออนุญาต พรอม
ท้ังแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนคําขอใหทราบดวยและใหผูอนุญาตจําหนายเรื่องออกจากสารบบ 

 
ขอ ๙  ในกรณีท่ีคําขอรับใบอนุญาตตามขอ ๕ ขอ ๖ หรือขอ ๗ รวมท้ังเอกสาร 

และหลักฐานถูกตองและครบถวน ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไว 
ในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ แลวแตกรณี ใหแกผูขออนุญาตนั้น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูอนุญาตจะกําหนดเง่ือนไขระยะเวลาการผลิต ขาย 
นําเขา หรือสงออกตามความจําเปนและความเหมาะสม หรือตามท่ีผูขอรับใบอนุญาตระบุไวในคําขอ
อนุญาตก็ได 

 
ขอ ๑๐  ใหผูรับอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุออก

ฤทธิ์ในประเภท ๑ เสนอรายงานเก่ียวกับการดําเนินกิจการตามท่ีไดรับอนุญาต ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๑๑  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง 

ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอผูอนุญาต พรอม
ดวยเอกสารหรือหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) ใบแจงความ กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
(๒) ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตดังกลาวถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ 
(๓) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
ใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบใบอนุญาตเดิม แตใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวท่ี

ดานหนาดวย 
 



๔ 
 

ขอ ๑๒  ผูรับอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท ๑ จะผลิต ขาย นําเขาหรือเก็บไวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ไดเฉพาะในสถานท่ีท่ีระบุ
ไวในใบอนุญาตเทานั้น และในกรณีท่ีผูรับอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต โดยการยาย 
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมสถานท่ีผลิต สถานท่ีขาย สถานท่ีนําเขา หรือสถานท่ีเก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาว 
ใหยื่นคําขอตอผูอนุญาต พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาต  
(๒) เอกสารแสดงรายละเอียดของสถานท่ีผลิต สถานท่ีขาย สถานท่ีนําเขา  

หรือสถานท่ีเก็บวัตถุออกฤทธิ์แหงใหมหรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิม แลวแตกรณี 
ใหนําความในขอ ๘ และขอ ๙ มาใชบังคับแกการพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งดวย 

โดยอนุโลม 
การอนุญาตใหแกไขรายการในใบอนุญาต โดยการยาย เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิม

สถานท่ีผลิต สถานท่ีขาย สถานท่ีนําเขา หรือสถานท่ีเก็บซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ตามวรรคหนึ่ง ใหผูอนุญาต
แสดงการอนุญาตไวในใบอนุญาต 

 
ขอ ๑๓  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง 

ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตนอกเหนือจากขอ ๑๒ ใหผูรับ
อนุญาตยื่นคําขอตอผูอนุญาตเพ่ือแกไขรายการในใบอนุญาตดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงขอมูลนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเลขาธิการประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๑๔  ผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ท่ีจะมีการ

นําเขาหรือสงออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ในแตละครั้ง ตองไดรับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครั้ง 
ท่ีนําเขาหรือสงออก 

การขออนุญาตนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ใหผูรับ
อนุญาตนําเขาหรือสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาต 
พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานสําหรับกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) การขออนุญาตนําเขาเฉพาะคราวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ใหแนบเอกสาร
หรือหลักฐานซ่ึงระบุชื่อ จํานวนหรือปริมาณ และรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 
รวมท้ังชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ีทําการของผูผลิตหรือผูสงวัตถุออกฤทธิ์นั้นเขามาในราชอาณาจักร  
และวิธีการในการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวดวย  ท้ังนี้ ในกรณีเพ่ือประโยชน 
ของทางราชการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ ใหยกเวน
การแสดงชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ีทําการของผูผลิตหรือผูสงวัตถุออกฤทธิ์นั้นเขามาในราชอาณาจักร 

(๒) การขออนุญาตสงออกเฉพาะคราวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ใหแนบใบอนุญาต
นําเขาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ของประเทศผูรับหรือหนังสือรับรองซ่ึงออกโดยหนวยงานของรัฐ
ของประเทศปลายทางผูรับวัตถุออกฤทธิ์นั้น ซ่ึงระบุชื่อ ชนิด จํานวนหรือปริมาณ และรายละเอียด
เก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ รวมท้ังชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ีทําการของผูนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ 
ของประเทศผูรับและวิธีการในการสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์นั้นดวย  ท้ังนี้ ในกรณีเพ่ือประโยชน 
ของทางราชการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ ใหยกเวน



๕ 
 
การแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวได แตตองมีหนังสือจากหนวยงานของรัฐของประเทศ
ปลายทางท่ีแสดงความจํานงขอใหสงวัตถุออกฤทธิ์ไปยังประเทศนั้นเพ่ือประโยชนดังกลาว 

 
ขอ ๑๕  ในกรณีท่ีคําขอรวมท้ังเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๔ วรรคสอง ถูกตอง

และครบถวน ใหผูอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ 
ในประเภท ๑ ใหแกผูขออนุญาตนั้นได 

ใหนําความในขอ ๘ และขอ ๙ มาใชบังคับแกการพิจารณาคําขอและการออก
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 

ชื่อ ชนิด จํานวนหรือปริมาณของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ท่ีอนุญาตใหสงออก 
เฉพาะคราวตองเปนไปตามท่ีระบุไวในใบอนุญาตของประเทศผูรับ และไมเกินจํานวนหรือปริมาณ 
ท่ีระบุไวในใบอนุญาตของประเทศผูรับ 

 
ขอ ๑๖  ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 

ตามขอ ๑๕ ตองมีสําเนาใบอนุญาตและมีหมายเลขกํากับไวท่ีสําเนาใบอนุญาตดวย 
 
ขอ ๑๗  ใบอนุญาตนําเขาเฉพาะคราวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ และสําเนา

ใบอนุญาตดังกลาวตามขอ ๑๖ ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(๑) มอบใบอนุญาตใหแกผูรับอนุญาตเพ่ือจัดสงไปยังเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของ

ประเทศท่ีสงออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 
(๒) มอบสําเนาใบอนุญาตใหแกผูรับอนุญาตจํานวนหนึ่งฉบับเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน 
(๓) มอบสําเนาใบอนุญาตใหแกผูรับอนุญาตจํานวนหนึ่ งฉบับเพ่ือนําไปยื่น 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ดานตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ ใชเปน
หลักฐานในการตรวจสอบ 

(๔) มอบสําเนาใบอนุญาตใหแกผูรับอนุญาตจํานวนหนึ่ งฉบับเพ่ือนําไปยื่น 
ใหเจาหนาท่ีศุลกากรใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 

(๕) เก็บสําเนาใบอนุญาตไวท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจํานวน 
หนึ่งฉบับเพ่ือใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 

 
ขอ ๑๘  ใบอนุญาตสงออกเฉพาะคราวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ และสําเนา

ใบอนุญาตดังกลาวตามขอ ๑๖ ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(๑) มอบใบอนุญาตใหแกผูรับอนุญาตเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน 
(๒) มอบสําเนาใบอนุญาตใหแกผูรับอนุญาตจํานวนหนึ่งฉบับเพ่ือสงไปพรอม 

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ท่ีสงออก 
(๓) มอบสําเนาใบอนุญาตใหแกผูรับอนุญาตจํานวนหนึ่ งฉบับเพ่ือนําไปยื่น 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ดานตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ ใชเปน
หลักฐานในการตรวจสอบ 

(๔) มอบสําเนาใบอนุญาตใหแกผูรับอนุญาตจํานวนหนึ่ งฉบับเพ่ือนําไปยื่น 
ใหเจาหนาท่ีศุลกากรใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 



๖ 
 

(๕) สงสําเนาใบอนุญาตไปยังเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของประเทศผูรับวัตถุออกฤทธิ์ 
ในประเภท ๑ จํานวนหนึ่งฉบับ เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของประเทศผูรับไดทําการตรวจสอบ 
และจัดสงกลับมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(๖) เก็บสําเนาใบอนุญาตไวท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจํานวน 
หนึ่งฉบับเพ่ือใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 

 
ขอ ๑๙  ในกรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการในการปองกันและปราบปราม 

การกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ หรือเหตุจําเปนอ่ืน ในการออกใบอนุญาตนําเขาหรือสงออก
เฉพาะคราวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ตามขอ ๑๕ ผูอนุญาตอาจพิจารณายกเวนการดําเนินการ
ตามขอ ๑๖ ขอ ๑๗ หรือขอ ๑๘ ท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได 

 
ขอ ๒๐  การนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท ๑  

ใหผูรับอนุญาตปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
(๑) นําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ท่ีตนนําเขาหรือสงออกมาใหพนักงานเจาหนาท่ี

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ดานตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ เพ่ือทําการตรวจสอบ 
(๒) นําเขาหรือสงออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ตามชนิดท่ีระบุไวในใบอนุญาต

เฉพาะคราว และไมเกินจํานวนหรือปริมาณท่ีระบุไวในใบอนุญาตเฉพาะคราว ในกรณีท่ีไมสามารถ
สงออกไดตามจํานวนหรือปริมาณดังกลาว ใหแจงตอเลขาธิการเพ่ือแกไขใบอนุญาตใหถูกตอง 
ตามจํานวนหรือปริมาณท่ีสงออกจริง 

(๓) ในกรณีเปนการนําเขา ใหจัดสงสําเนาใบอนุญาตสงออกของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ
ของประเทศท่ีสงออกนั้นมาพรอมกับวัตถุออกฤทธิ์หนึ่งฉบับ และจัดใหเจาหนาท่ีดังกลาวสงสําเนา
ใบอนุญาตสงออกมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหนึ่งฉบับดวย 

 
ขอ ๒๑  ในกรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการในการปองกันและปราบปราม 

การกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ ผูอนุญาตอาจพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามขอ ๒๐ ท้ังหมด
หรือแตบางสวนก็ได 

 
ขอ ๒๒ ผูรับอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์

ในประเภท ๑ ตองจัดใหมีการปองกันตามสมควรเพ่ือมิใหวัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมีการนําไปใชโดย 
มิชอบ 

 
ขอ ๒๓  ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ใหใชไดจนถึง

วันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปท่ีออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตใหมีไวในครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๑ ผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ ใหยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตตอผูอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไวใน
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ใหนําความในขอ ๘ และขอ ๙ มาใชบังคับแกการพิจารณาคําขอตออายุใบอนุญาต
และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม 



๗ 
 

การอนุญาตใหตออายุ ใบอนุญาต ผูอนุญาตจะแสดงไว ในรายการตออายุ 
ในใบอนุญาตเดิมหรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได 

 
ขอ ๒๔  คําขอและใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามแบบท่ีเลขาธิการ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๒๕ การยื่นคําขอ การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน

ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใหดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตไมสามารถ
ดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหการดําเนินการดังกลาวกระทํา ณ สถานท่ี ดังตอไปนี้ 

(๑) กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข 

(๒) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๒๖  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์

ในประเภท ๑ เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยทางการแพทยหรือวิทยาศาสตรไดทําการศึกษาวิจัยเสร็จ
สมบูรณแลวหรือยุติโครงการศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ คงเหลือในความครอบครอง ให
ผูรับอนุญาตแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูอนุญาตเพ่ือขอทําลายวัตถุออกฤทธิ์ท่ีเหลือนั้น 

การทําลายวัตถุออกฤทธิ์ตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงเลขาธิการ
มอบหมายรวมเปนพยานในการทําลายดวย 

 
ขอ ๒๗  ใบอนุญาตท่ีออกตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย 

นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให
ถือวาเปนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ และใหใชไดตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุหรือถูกเพิก
ถอน 

 
ขอ ๒๘ บรรดาคําขอใดๆ ท่ีไดยื่นไวตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต

ผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ใหถือวาเปนคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีคําขอดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหผู
อนุญาตมีอํานาจสั่งแกไขเพ่ิมเติมและสงเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมไดตามความจําเปน เพ่ือใหการ
เปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ขอ ๒๙ ประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย 

นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ี
ใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยง
กับกฎกระทรวงนี้ จนกวาจะมีประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

การดําเนินการออกประกาศตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 



๘ 
 
 

ใหไว ณ วันท่ี                   พ.ศ.  ๒๕๖๕                          
 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 


