
 
 
 
 

 
 

รายการเอกสารหลักฐาน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 

รูปแบบการยื่นค าขอ 

หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานใน
ก ากับของรัฐ 

หน่วยงานเอกชน 

e-mail e-submission e-mail  e-submission 
1. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้งานระบบ e-submission -  

กรอกผา่นระบบ 
-  

กรอกผา่นระบบ 
2. ค าขอรับอนุญาตจ าหน่ายยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5  

 
 

(PDF/JPEG) 
 

กรอกผา่นระบบ 
 

(PDF/JPEG) 
 

กรอกผา่นระบบ 
3. รูปถ่ายผูด้ าเนินกิจการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  

(JPEG file) 
 

(JPEG file) 
 

(JPEG file) 
 

(JPEG file) 
4. ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19) หรือ

ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (สส.4)         
ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง   

- 
 

- 
 

 
(PDF/JPEG) 

 
(PDF/JPEG) 

5. หนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นเอกสารแทน พร้อมแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรอืบัตรข้าราชการซึ่ง
รับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
(เฉพาะกรณีมอบอ านาจใหผู้้อื่นด าเนินการ) 

 
(PDF/JPEG) 

-  
(PDF/JPEG) 

- 

 6.  ค่าพิจารณาค าขอและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  
ค าขอละ 500 บาท และ ค่าพิจารณาใบอนุญาต ฉบับละ 
1,000 บาท ช าระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคาร หรือทีศู่นย์บริการ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) อย. หรือทีส่สจ. 
(ยกเว้นหน่วยงานราชการ สภากาชาดไทย องค์การมหาชน 
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ไมเ่สยีค่าใช้จ่าย) 

- -   

7.   ค่าตรวจสอบและบันทกึข้อมลูการยื่นค าขอในระบบ  
e-submission ค าขอละ 200 บาท (เฉพาะกรณีมอบหมาย
ให้เจ้าหนา้ที่เป็นผู้บันทึกข้อมลูแทน) โดยช าระค่าใช้จ่ายผ่าน
ธนาคาร หรือทีศู่นย์บริการผลิตภณัฑ์สุขภาพเบด็เสรจ็ (OSSC) 
อย. หรือ สสจ. (ยกเวน้ หน่วยงานราชการ สภากาชาดไทย องค์การ
มหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ   ไม่เสยีค่าใช้จ่าย) 

- -  
 

- 

หมายเหตุ:  
1. กรณสีถานที่จ าหน่าย ยส 5 ในกรุงเทพมหานคร หากท่านประสงคจ์ะใหเ้จ้าหน้าที ่อย ด าเนินการกรอกข้อมลูเข้าระบบสารสนเทศแทน   

ผู้ขอรบัอนญุาต: โดยส่ง file เอกสารและรปูถ่าย ในรูปแบบ JPEG หรือ PDF มาที่ narcoticlicense2@gmail.com 
2. การยื่นค าขอผ่านทางระบบ e-submission ให้ยื่นผ่าน URL: https://privus.fda.moph.go.th  
 

 

เอกสารประกอบการขอรับอนุญาตจ าหน่าย (เพื่อใช้ในการบ าบัดรักษา) ยส 5 กัญชา  
ส าหรับสถานพยาบาล ในปี พ.ศ.2565 (ขอรับอนุญาตต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2564) 

ยส 5 กัญชา 
 

ค าอธิบายการด าเนนิการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 กัญชา  
ตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า สง่ออก จ าหน่าย หรือมีไว้ใน

ครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564  
 

 

mailto:narcoticlicense2@gmail.com


 
 

 
 

แบบฟอร์มค าขอและคู่มือที่เกี่ยวข้อง 
    
  1 
 
 

แบบค าขอสิทธิเ์ข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  

2 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มค าขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา  ตามกฎกระทรวง เรื่อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติด  
ให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 

 

 
  3 

 
 

คู่มือและวีดีทัศน์การสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบรัฐบาลดิจิทัล (Open ID)  

 

ขอค าแนะน าการยื่นค าขอ ได้ทีช่่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้  
กรณีสถานที่จ าหน่ายใน กทม. ยื่นค าขอกับ อย.  
1. การเปิดบัญชีผู้ใช้งาน Open ID หรือการขอใช้งานระบบสารสนเทศ e-submission โทร 02 590 7772 
2. การยื่นค าขอ การกรอกข้อมูล เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการอนุญาต ติดตามสถานะด าเนินการพิจารณาอนุญาต 

โทร 02 590 7345 หรือ email: narcoticlicense2@gmail.com 
กรณีสถานที่จ าหน่ายตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ขอให้สอบถามโดยตรงกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ขั้นตอนการยื่นค าขอและการพิจารณาอนุญาต 

 

 

                                                           

ผู้ด าเนินกิจการขอใช้ระบบ                    ผู้ด าเนินกิจการมอบสิทธิ์ให้ผู้อ่ืนใช้ระบบ 

 

 

 

 

คู่มือการเปิด Open ID 
 

วีดิทัศน์การเปิด Open ID 


