กำรประชุมชี้แจง เรื่อง กำรขออนุญำตยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชำ-กัญชง) ปี พ.ศ. 2565
วันอังคำรที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 13.00 - 16.30 น.
ลำดับ
ประเด็นคำถำม
1 กำรขออนุญำตฯ (กัญชำ)

คำถำม
คำตอบ
เอกสารขอปลูกกัญชา 6 ต้นและ 50 ต้น สามารถส่งเอกสาร PDF File ให้กอง สามารถส่งไฟล์เอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนได้ที่
ควบคุมวัตถุเสพติดพิจารณาทาง Line หรือ Email ก่อนได้หรือไม่
Email: fda.cannabism@gmail.com
กรณีมีหน่วยงานร่วม เช่น โครงการ 50 ต้นของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ซึ่งแต่ โครงการ 50 ต้นของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ต้องดาเนินการเช่นเดิม กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะ
เดิมต้องส่งเอกสารไปที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ก่อน ลักษณะนี้ให้ยื่นตรง อย. เป็นผู้ตรวจสอบคาขอว่าอยู่ภายใต้กรมฯ จริงหรือไม่ (ซึ่งเป็นแนวทางปฎิบัตติ ามหนังสือกรมการแพทย์
เลยหรือไม่ (ไม่ตอ้ งส่งเอกสารไปที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ )
แผนไทย ฯ ที่ สธ 0514/ว478 ลงวันที่ 29 ก.ย.63) รวมถึงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ แต่หาก
กฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ ให้ยื่นที่ สสจ. ก่อนแล้ว สสจ. รวบรวมส่งให้กรมการแพทย์แผน
ไทย ฯ เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
การขออนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชารายใหม่ ที่จะยื่นขอช่วงเดือนพฤศจิกายนและ ขณะนี้ อย.จะเป็นผู้ลงข้อมูลเข้าระบบใหม่ แต่หากกฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับจะต้องยื่นผ่านระบบ
ธันวาคมนี้ (ช่วงรอยต่อที่กฏกระทรวง ฯ จะมีผลใช้บังคับ ) สามารถยื่นผ่าน
E-submission
ระบบ E-Submission เลยใช่หรือไม่
กองควบคุมวัตถุเสพติดได้จัดทาคู่มือการขออนุญาตผลิต (ปลูก) จาหน่าย
อย.จะจัดทาคู่มือและประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด รวมถึงมีการกาหนดระยะเวลา
ครอบครอง กัญชา หรือไม่ และมีคู่มือประชาชนกาหนดระยะเวลาหรือไม่
ตามกฎกระทรวงฯ ด้วย ทั้งกรณีผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย และครอบครอง
สสจ.ได้สง่ คาขออนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชาไปให้อย.แล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ถึง
ขั้นตอนการตรวจสถานที่ อยากทราบว่าให้ดาเนินการตามกฏกระทรวงเก่าหรือ
ใหม่อย่างไร
คาขออนุญาตปลูกกัญชาที่อยู่ในระหว่างนาเรื่องเข้าคณะกรรมการจังหวัด ก่อน
ส่งให้ อย.ดาเนินการ ออกใบอนุญาต สามารถดาเนินการได้ช้าสุดวันไหน

คาขอที่รับไว้แล้ว อย. จะดาเนินการต่อจนออกใบอนุญาต กรณีโครงการ รพ.สต. ระยะที่ 2 หากเป็น
การต่ออายุให้ยื่นมาที่ อย. ได้เลย ไม่ตอ้ งยื่นที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ซึ่งกรมฯ จะแจ้งการรับผลผลิต
ในภาพรวมมายัง อย. เพื่อดาเนินการต่ออายุตอ่ ไป
ถ้าเหลือเฉพาะความเห็นคณะกรรมการจังหวัดให้ยื่นความเห็นคณะกรรมการมาภายในวันที่
10 พฤศจิกายน 2564 และส่งคาขอต่ออายุใบอนุญาตมาพร้อมกัน

โครงการปลูกกัญชาของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ถ้าขณะนี้เอกสารอยู่ระหว่าง ทาง อย. จะประสานกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้สง่ คาขอกลับไปที่ สสจ. แล้วให้ สสจ.พิจารณาว่าจะ
รอการแก้ไขที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ และทางกรมฯ ตรวจสอบเอกสารแล้ว ยื่นคาขอแทนผู้ประกอบการหรือให้ทางผู้ประกอบการยื่นเอง ขึ้นกับ สสจ. แต่ละแห่งว่าจะดาเนินการ
เสร็จภายหลังจากที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ลักษณะนี้ตอ้ งดาเนินการอย่างไร ลักษณะใด
โดยจากเดิมกรมฯ ส่งเอกสารให้ อย. ถ้าหลังกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ กรมฯ
ต้องส่งเอกสารกลับมาให้ผู้ขออนุญาตผ่าน E-Submission หรือไม่ และต้องมี
เอกสารจากกรมฯ ยืนยันว่าอยู่ในโครงการ แนบใน E-submission ด้วยหรือไม่

หน ้าที่ 1 จาก 6

ลำดับ
ประเด็นคำถำม
2 กำรต่อใบอนุญำตฯ (กัญชำ)

คำถำม
กรณีผู้ดาเนินกิจการเกษียณอายุราชการ จาเป็นต้องยื่นแก้ไขใบอนุญาตก่อนต่อ
อายุใบอนุญาตกัญชาหรือไม่

คาขออนุญาตผลิตกัญชาที่ทาต่อเนื่องปี 2565 ที่ให้ผู้ประกอบการลงนาม จะ
ส่งให้ผู้ประกอบการโดยตรงใช่หรือไม่ หรือรับที่ช่องทางใด
สถานที่ปลูกกัญชา ตามระยะที่ 2 ของกรมการแพทย์แผนไทย หากจะไม่ตอ่
อายุ เนื่องจากสถานที่โดนน้าท่วมเสียหายทั้งหมด สามารถปล่อยให้ใบอนุญาตฯ
หมดอายุไปเลยได้หรือไม่
การต่อใบอนุญาตจาหน่ายกัญชาปี 2565 ของโรงพยาบาลรายเดิม พบว่า
ระบบ Skynet ยังไม่มีช่องสาหรับยื่นคาขอสาหรับปี 2565 ต้องดาเนินการ
ต่อไปอย่างไร
การต่ออายุของกัญชา ถ้าผู้ประกอบการยื่นก่อน 10 พฤศจิกายน 2564 หรือ
หลัง 10 พฤศจิกายน 2564 ต้องนาเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัด
หรือไม่

Google form สาหรับต่ออายุกัญชา (ก่อน 10 พย 64) ทาง อย. ส่งให้ที่
ช่องทางใด

คำตอบ
- กรณีใบอนุญาตผลิตกัญชา ให้ยื่นคาขอแก้ไขพร้อมกันกับการยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
- กรณีใบอนุญาตจาหน่าย/ครอบครองกัญชา ให้ยื่นขอใบอนุญาตใหม่ที่ สสจ. ตามกฎกระทรวงฉบับ
ใหม่ แต่กรณีมีเหตุจาเป็นต้องแก้ไขด่วน สามารถยื่นแก้ไขที่ อย.ได้ ก่อนที่กฎกระทรวงฉบับใหม่จะมีผล
ใช้บังคับ
รับ-ส่ง ทาง focal point ผู้ประสานงานของจังหวัด และเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด
ขอความร่วมมือให้สง่ โดยเร็ว
สามารถรอให้หมดอายุตอนสิ้นปี หรือจะมายื่นคาขอยกเลิกใบอนุญาตได้เช่นกัน

ใบอนุญาตจาหน่ายและมีไว้ในครอบครองจะดาเนินการตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็นการยื่นคา
ขอผ่านระบบสารสนเทศเป็นการขอใหม่ทั้งหมด ไม่มีการต่ออายุ ในส่วนของคู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศนั้น จะประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ตอ่ ไป
ขอให้ยึดระยะเวลาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ว่ามีผลใช้บังคับเมื่อไร หากมีผลใช้บังคับแล้ว
กระบวนการทั้งหมดต้องเป็นไปตามที่กฎกระทรวงฉบับใหม่กาหนด โดยจะต้องนาเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการจังหวัดก่อนส่งมาที่ อย. อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อย. จะเร่งดาเนินการต่ออายุให้แล้วเสร็จ
ก่อนกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ จึงขอความร่วมมือ สสจ. รวบรวมคาขออนุญาตมาให้ อย.
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 หากติดปัญหาส่วนใดให้รีบแจ้ง อย.
ทาง อย. จะส่งให้ทางกลุ่มไลน์ สสจ. กลุ่มกรมการแพทย์แผนไทย และลงไว้ในหน้ากัญชา เว็บไซต์กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด (และได้สง่ ใน Chat box ของ Zoom meeting ด้วยแล้ว)
หรือ QR code นี้

วิสาหกิจชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกัญชากับกรมการแพทย์ ใน google form ที่ทาง อย. ส่งให้ มีสว่ นให้กรอกผลการดาเนินงาน ซึ่งจะนาเรื่องเข้าประชุมต่อ
แผนไทยฯ ดาเนินการปลูกไป 2 รอบ ได้ตน้ กัญชามาเพียง 6 ต้น จะยังต่ออายุ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ตอ่ อายุหรือไม่
ใบอนุญาตได้หรือไม่

หน ้าที่ 2 จาก 6

ลำดับ
ประเด็นคำถำม
3 กำรขออนุญำตฯ (กัญชง)

4

กำรต่อใบอนุญำตฯ (กัญชง)

คำถำม
เมื่อยื่นผ่าน E-Submission จะต้องทาหนังสือถึง อย. อีกหรือไม่

คำตอบ
ไม่ตอ้ งยื่นเป็นเอกสารมาที่ อย. แล้ว แต่ขอให้แจ้งทางอีเมลกัญชง เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ อย.
รับทราบ และป้องกันข้อผิดพลาด
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการมาขออนุญาตปลูกกัญชง (ปี 2564) ตอนนี้ยังสามารถ ขี้นอยู่กับระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาอนุญาตทั้งที่จังหวัดและ อย. ด้วย หากเห็นว่าไม่ทัน
รับคาขอได้หรือไม่
แนะนาให้ยื่นคาขอปลูกปี 2564 เป็นแผนปลูกปี 2565
กรณียื่นคาขอกัญชงผ่านระบบ E-submission ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูล กรณีเป็นการขออนุญาตใหม่ สสจ. ต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการสอบถามผู้นาเข้า
ใช้เมล็ดพันธุ์นาเข้า แหล่งที่มา ซึ่งดูจากใบอนุญาต อย.จะระบุแหล่งที่มาเป็น
ประเทศที่นาเข้า กรณีผู้ประกอบการระบุแหล่งที่มา เป็นบริษัทในประเทศไทย
ไม่ระบุว่ามาจากประเทศอะไร สสจ. จะมีแหล่งสืบค้นเมล็ดพันธุ์นาเข้าได้หรือไม่
ว่านาเข้าจากประเทศใด
การยื่นคาขออนุญาตปลูกกัญชงในปี 2565 ผู้ประกอบการเป็นชาวม้ง ใช้
ในส่วนนี้ ขอความร่วมมือทาง สสจ. บริหารจัดการให้มีการยื่นผ่านระบบ E-submission
คอมพิวเตอร์ไม่เป็น การยื่นขอปลูกสามารถยื่นเป็นเอกสารเหมือนเดิมได้หรือไม่
การต่อใบขออนุญาตปลูกกัญชง หากผู้ประกอบการไม่ได้ปลูกในปี 2564 หรือ กรณีปลูกในพื้นที่เดิม สามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตปี 2564 เพื่อขออนุญาตปลูกต่อเนื่องในปี
ดาเนินการปลูกในปี 2564 และดาเนินการตัดหมดแล้ว สามารถขอต่ออายุได้ 2565 ได้ พร้อมทั้งแนบแผนการผลิตและการใช้ประโยชน์ของปี 2565 ด้วย
หรือไม่เพื่อปลูกในปี2565
การต่ออายุใบอนุญาตปลูกกัญชง ผู้ประกอบการสามารถยื่นเป็นเอกสารที่ สสจ. ขอความร่วมมือยื่นผ่าน E-submission เท่านั้น
และ สสจ. ส่งเอกสารไปยัง อย. โดยไม่ตอ้ งลง E-submission ได้หรือไม่
การต่ออายุใบอนุญาตปลูกกัญชงต้องนาเรื่องเข้าประชุมต่อ คณะกรรมการ
จังหวัดเหมือนเดิมหรือไม่
ผู้ประกอบการยื่นต่ออายุใบอนุญาตกัญชงในระบบ E-submission มาแล้ว
เจ้าหน้าที่ สสจ. ดูคาขอได้อย่างเดียว ไม่มีปุ่มแนบเอกสารการประชุมและปุ่ม
ยกเลิก ต้องดาเนินการอย่างไร

การต่ออายุใบอนุญาตกัญชงเพื่อใช้ในปี 2565 ต้องมีการสืบประวัติ
อาชญากรรมใหม่หรือไม่
การต่ออายุใบอนุญาตกัญชง ผู้ประกอบการต้องลง E-submission เองใช่
หรือไม่ หรือ มายื่นเป็นเอกสารที่ สสจ และให้ สสจ เป็นคนลง E-submission
ให้
หน ้าที่ 3 จาก 6

ต้องเข้าประชุมกับคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามที่กฎกระทรวงฯ กาหนด เนื่องจากไม่ได้เขียน
การต่ออายุไว้เป็นการเฉพาะ กรณีการตรวจสถานที่ตอ่ อายุใบอนุญาตฯ จะเป็นลักษณะการตรวจเฝ้า
ระวัง โดยทาง อย. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
การยื่นคาขอผ่านระบบ E-submission ผู้ประกอบการจะมีสทิ ธิ์เข้าใช้งาน 2 สิทธิ์คอื ระบบวัตถุเสพ
ติด (อย.) และ ระบบวัตถุเสพติด (สสจ.) โดยผู้ประกอบการต้องเลือกสิทธิ์ให้ถูกต้อง คาขอผลิต
จาหน่าย ครอบครอง ต้องเลือกสิทธิ์เป็น ระบบวัตถุเสพติด (สสจ.) ทาง สสจ. จึงจะมีปุ่มให้แนบ
รายงานการประชุม หากเลือกสิทธิ์เข้าใช้งานผิดทาง สสจ. จะไม่เห็นปุ่มให้แนบเอกสาร ดังนั้น เมื่อ
ผู้ประกอบการเลือกสิทธิ์ในการยื่นคาขอผิด ทาง สสจ. ต้องยกเลิกคาขอแล้วยื่นคาขอใหม่โดยใช้สทิ ธิ์
ระบบวัตถุเสพติด (สสจ.) แทน
กรณีเป็นผู้ดาเนินการคนเดิมไม่ตอ้ งตรวจประวัตแิ ล้ว

ผู้ประกอบการควรจะลงข้อมูลเองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากผู้ประกอบการไม่สามารถ
ลงข้อมูลเองได้ ต้องมอบสิทธิให้ สสจ. ลงข้อมูลให้ (อาจจะมีคา่ ลงคาขอ 200 บาท)

ลำดับ

5

6

ประเด็นคำถำม
คำถำม
กำรต่อใบอนุญำตฯ (กัญชง) (ต่อ) กรณีตอ่ อายุใบอนุญาตกัญชงปี 2565 ผู้ประกอบการจะขอปลูก 3 รอบ/ปี
สามารถเขียนในแผนผลิตระบุ 3 รอบเลยได้หรือไม่
กรณีที่ผู้ประกอบการยื่นต่ออายุใบอนุญาตปลูกกัญชงเองทาง E-submission
สสจ. จะทราบหรือไม่ว่าผู้ประกอบการยื่นต่ออายุ
กำรแก้ไขแผนกำรดำเนินงำน

กำรรำยงำน

คำตอบ
สามารถระบุได้ แต่ตอ้ งดูความเป็นไปได้ประกอบการพิจารณา หากคาดว่าไม่สามารถทาได้ให้ขอปรับ
แผนมา
สสจ.สามารถตรวจสอบในระบบได้ โดยเลือกเมนู คาขอต่ออายุใบอนุญาตกัญชง เมื่อพิจารณาคาขอ
พร้อมแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแล้ว ระบบจึงส่งข้อมูลมายัง อย. เพื่อดาเนินการ
พิจารณาอนุญาตต่อไป
กรณีเปลี่ยนแปลงเดือนที่ปลูก ต้องนาเรื่องเข้าคณะกรรมการจังหวัดหรือไม่
ไม่ตอ้ งเข้าคณะกรรมการจังหวัด สามารถยื่นแก้ไขที่ สสจ. แล้ว สสจ.ส่งมาให้ อย.ได้ตามแบบที่กาหนด
ไว้ในประกาศ อย. เรื่องการปรับแผน
กรณีแผนการผลิตเปลี่ยน เช่น เปลี่ยนแปลงเดือนที่ปลูกหรือเก็บเกี่ยว สามารถ - กรณีเปลี่ยนแผนของปี 2564 ต้องยื่นแก้ไขแผนของปี 2564 ก่อน แล้วจึงขอต่ออายุใบอนุญาต
แก้ไขแผนการผลิตได้เลยหรือต้องยื่นแก้ไขแบบเดิม
หรือสามารถทาคู่ขนานกันได้ คือยื่นแก้ไขแผนปี 2564 พร้อมต่ออายุปี 2565 ได้
- หากเป็นการปลูกคร่อมระหว่างปี 2564 กับ 2565 สามารถยื่นแนบแผนใหม่ของปี 2565 ใน
ระบบ E-Submission ได้
หากผู้ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตปลูกกัญชงแล้ว แต่จะขอเปลี่ยนแปลง ขอให้รีบดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ก่อน แล้วจึงขอแก้ไขแผนการปลูกตอนต้นปี 2565
วิธีการปลูก จากกลางแจ้งเป็นโรงเรือนภายหลังได้หรือไม่
กรณีผู้ประกอบการกัญชงยื่นขอแก้ไขรูปแบบการปลูก ระหว่างกระบวนการ
ต้องผ่านความเห็นของคณะกรรมการจังหวัดด้วยในกรณีที่ตอ้ งแก้ไขสถานที่ปลูก
แก้ไขสามารถปลูกต่อไปตามแผนได้เลย หรือต้องรอให้ใบอนุญาตแก้ไขแล้ว
เสร็จก่อน
หากผู้รับอนุญาตไม่ดาเนินการตามแผนการผลิต/แผนการใช้ประโยชน์ เช่น
มีความผิด เนื่องจากไม่ดาเนินการตามที่กฎกระทรวงฯ กาหนด
เดือน บริษัทที่จาหน่ายผลผลิต จะมีความผิดอะไรหรือไม่
การขอแก้ไขพื้นที่ปลูกกัญชง เดิมได้ใบอนุญาตแยกกันเป็น 2 ฉบับ ซึ่งเป็นการ
ปลูกแบบ Indoor พื้นที่ปลูกอยู่ในโรงเรือนเดียวกัน ปลูกสายพันธุ์เดียวกันทั้ง 2
ฉบับ แต่ผู้ประกอบการต้องการรวมพื้นที่ปลูกเป็นใบอนุญาตฉบับเดียว จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร
หากไม่สามารถรายงานผ่าน E-submission ได้ จะดาเนินการอย่างไร และ
สสจ. จะตรวจสอบรายงานได้อย่างไร

ให้ยื่นขอแก้ไข เพื่อให้มีการตรวจสอบสถานที่อีกรอบก่อนเข้าคณะกรรมการจังหวัด จากนั้นส่งเรื่องมา
ที่ อย.

ขอให้แจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถรายงานผ่านระบบสารสนเทศได้ เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของการ
รายงานในระบบไม่ได้ ส่วนการตรวจสอบการรายงานของผู้ประกอบการนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทา
รายงานสาหรับเจ้าหน้าที่หากดาเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ผู้ประกอบการเป็นชาวม้ง ไม่สามารถรายงานกัญชงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ผู้รับอนุญาตทุกรายมีหน้าที่ตอ้ งทารายงานส่งตามที่กฎหมายกาหนดไว้ กรณีฝา่ ฝืนก็จะมีบทกาหนด
ต้องทาอย่างไร และถ้าไม่รายงานจะมีผลต่อผู้ประกอบการอย่างไร
โทษ ให้ผู้ประกอบการชาวม้งจัดทาเอกสารส่งไปยัง สสจ. และให้ สสจ.เป็นผู้ยื่นผ่านระบบ
E-submission แทน
กรณีผลผลิตกัญชาที่เสียหายและ สสจ.ไปควบคุมการทาลายมาแล้ว ต้อง
ขอให้รายงานผลการทาลายมาที่ อย. เป็นหนังสือ รวมทั้งให้ผู้รับอนุญาตรายงานข้อมูลผ่านระบบ
รายงานผลการทาลายให้ อย.หรือไม่ หรือ สสจ.ต้องดาเนินการอย่างไรบ้าง
รายงานด้วย

หน ้าที่ 4 จาก 6

ลำดับ
ประเด็นคำถำม
คำถำม
7 ปัญหำกำรใช้งำน E-submission ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงผ่านระบบ แจ้งว่าค้างอยู่หน้าจอนี้ (ไม่
ปรากฎข้อมูลการสถานที่) เกิดจากอะไร

8

9

กำรเปิดสิทธิ์

ค่ำบริกำร

10 กำรขอ H code

คำตอบ
กรณีเข้าระบบแล้วพบว่า ไม่มีข้อมูลสถานที่ขอรับอนุญาตปรากฎในหน้าจอ แนะนาให้เปลี่ยน
browser การเข้าระบบเป็น chrome แทน

การเปิดสิทธิ์ของระบบกัญชา อย. หรือ สสจ. เป็นผู้เปิดให้

แบ่งเป็น 2 ส่วน
1. การเปิดสิทธิสาหรับการยื่นคาขอรับอนุญาตฯ หรือต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้ยื่นที่ สสจ. หรือ อย.
ขึ้นอยู่กับสถานที่ผลิต จาหน่าย ครอบครอง ถ้าอยู่ตา่ งจังหวัดยื่นเปิดสิทธิที่ สสจ. ถ้าอยู่ กทม ยื่นเปิด
สิทธิที่ อย. ส่วนเรื่องการนาเข้าส่งออก ให้ยื่นเปิดสิทธิที่ อย.
2. การเปิดสิทธิการรายงานผ่านระบบสารสนเทศ ให้ยื่นเปิดสิทธิที่ อย. ที่เดียวเท่านั้น

โรงพยาบาลที่เคยขออนุญาตจาหน่าย เปิดสิทธิ์เดิมไว้แล้ว ต้องเปิดสิทธิ์ใหม่ที่
สสจ.ด้วยหรือไม่
ค่าธรรมเนียมการลงข้อมูลแทนผู้ประกอบการจานวน 200 บาท กรณีเป็น
บุคคลทั่วไป วิสาหกิจชุมชน จะได้รับการยกเว้นเหมือนค่าคาขอด้วยหรือไม่

ในกรณียื่นคาขอจาหน่าย ครอบครอง กัญชา ต้องยื่นเปิดสิทธิ์ที่ สสจ. เนื่องจากเดิมเป็นการขอที่ อย.
แล้วสิทธิ์เดิมที่เคยมีเป็นสิทธิ์การรายงาน ดังนั้นต้องยื่นเปิดสิทธิ์ใหม่ที่ สสจ.
ได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอรับอนุญาตฯ เนื่องจากอยู่ภายใต้ประกาศบัญชี
เดียวกัน

สถานพยาบาลที่จาหน่ายกัญชาต้องขอ H code เพื่อที่จะรายงานใน
ระบบสารสนเทศได้ สามารถขอได้จากที่ไหน

หากยังไม่มี H code สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงานของสานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ (สป.) และส่งเรื่องไปยังผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานของ สป. เพื่อ
ดาเนินการต่อไป หรือดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1-CNKj3Sjp-qwMhzv6gQ0folYfTEYdMhO

หน ้าที่ 5 จาก 6

ลำดับ
ประเด็นคำถำม
11 ข้อเสนอแนะ

คำถำม
คำตอบ
กรณีที่ดนิ ที่ใช้ขออนุญาตปลูกกัญชาได้ ควรกาหนดให้ชัดเจนว่าที่ดนิ แบบใดจึง การพิจารณาที่ดนิ ของ สปก. ที่ดนิ ราชพัสดุ มีทั้งอนุมัตแิ ละไม่อนุมัติ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของ
จะขออนุญาตได้หรืออนุญาตไม่ได้ ทั้งสานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม คุณสมบัตผิ ู้ถือครองที่ดนิ และการใช้ประโยชน์ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ
(สปก.) ที่ราชพัสดุ ป่าสงวน (ความเคร่งครัดในเรื่องพื้นที่ปลูกในแต่ละจังหวัดมี
ความแตกต่างกัน บางจังหวัดมีการอนุมัตใิ ห้มีการใช้พื้นที่ สปก.ในการปลูก
กัญชาได้ ทาให้เกิดการเปรียบเทียบ อยากให้ทาง อย. กาหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน
ในคู่มือว่าลักษณะที่ดนิ แบบใดสามารถอนุญาตหรือไม่อนุญาต เพื่อให้แต่ละ
จังหวัดใช้ดลุ ยพินิจในการพิจารณาเป็นในแนวทางเดียวกัน )
โครงการร่วมของกรมการแพทย์แผนไทย ขอเสนอว่าให้กรมการแพทย์แผนไทย ทาง อย. จะประสานกรมการแพทย์แผนไทยให้ แต่ในส่วนของกระบวนการอนุญาตจะเป็นเรื่องที่สง่ ไป
ส่งรายชื่อ รพ. และ รพ.สต. ที่อยู่ในโครงการให้ อย. แล้วให้ผู้ดาเนินกิจการยื่น ยัง สสจ. ที่สถานที่ผลิตตั้งอยู่เพื่อให้ สสจ. พิจารณาตามกระบวนการใหม่ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผ่าน E-submission เลย
ข้อมูล ณ 12 พฤศจิกำยน 2564

หน ้าที่ 6 จาก 6

