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เอกสารขอปลูกกัญชา 6 ต้นและ 50 ต้น สามารถส่งเอกสาร PDF File ให้กอง
ควบคุมวัตถุเสพติดพิจารณาทาง Line หรือ Email ก่อนได้หรือไม่

สามารถส่งไฟล์เอกสารมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนได้ท่ี 
Email:  fda.cannabism@gmail.com

กรณีมีหน่วยงานร่วม เช่น โครงการ 50 ต้นของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ซ่ึงแต่
เดิมต้องส่งเอกสารไปท่ีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ก่อน ลักษณะน้ีให้ย่ืนตรง อย. 
เลยหรือไม่ (ไม่ต้องส่งเอกสารไปท่ีกรมการแพทย์แผนไทยฯ )

โครงการ 50 ต้นของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ต้องด าเนินการเช่นเดิม กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะ
เป็นผู้ตรวจสอบค าขอว่าอยู่ภายใต้กรมฯ จริงหรือไม่ (ซ่ึงเป็นแนวทางปฎิบัติตามหนังสือกรมการแพทย์
แผนไทย ฯ ท่ี สธ 0514/ว478 ลงวันท่ี 29 ก.ย.63) รวมถึงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ แต่หาก
กฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ ให้ย่ืนท่ี สสจ. ก่อนแล้ว สสจ. รวบรวมส่งให้กรมการแพทย์แผน
ไทย ฯ เพ่ือตรวจสอบอีกคร้ัง

การขออนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชารายใหม่ ท่ีจะย่ืนขอช่วงเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคมน้ี (ช่วงรอยต่อท่ีกฏกระทรวง ฯ จะมีผลใช้บังคับ) สามารถย่ืนผ่าน
ระบบ E-Submission เลยใช่หรือไม่

ขณะน้ี อย.จะเป็นผู้ลงข้อมูลเข้าระบบใหม่ แต่หากกฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับจะต้องย่ืนผ่านระบบ 
E-submission

กองควบคุมวัตถุเสพติดได้จัดท าคู่มือการขออนุญาตผลิต (ปลูก) จ าหน่าย 
ครอบครอง กัญชา หรือไม่ และมีคู่มือประชาชนก าหนดระยะเวลาหรือไม่

อย.จะจัดท าคู่มือและประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด รวมถึงมีการก าหนดระยะเวลา
ตามกฎกระทรวงฯ ด้วย ท้ังกรณีผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย และครอบครอง

สสจ.ได้ส่งค าขออนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชาไปให้อย.แล้ว แต่ขณะน้ียังไม่ถึง
ข้ันตอนการตรวจสถานท่ี อยากทราบว่าให้ด าเนินการตามกฏกระทรวงเก่าหรือ
ใหม่อย่างไร

ค าขอท่ีรับไว้แล้ว อย. จะด าเนินการต่อจนออกใบอนุญาต กรณีโครงการ รพ.สต. ระยะท่ี 2 หากเป็น
การต่ออายุให้ย่ืนมาท่ี อย. ได้เลย ไม่ต้องย่ืนท่ีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ซ่ึงกรมฯ จะแจ้งการรับผลผลิต
ในภาพรวมมายัง อย. เพ่ือด าเนินการต่ออายุต่อไป

ค าขออนุญาตปลูกกัญชาท่ีอยู่ในระหว่างน าเร่ืองเข้าคณะกรรมการจังหวัด ก่อน
ส่งให้ อย.ด าเนินการ ออกใบอนุญาต สามารถด าเนินการได้ช้าสุดวันไหน

ถ้าเหลือเฉพาะความเห็นคณะกรรมการจังหวัดให้ย่ืนความเห็นคณะกรรมการมาภายในวันท่ี 
10 พฤศจิกายน 2564 และส่งค าขอต่ออายุใบอนุญาตมาพร้อมกัน

โครงการปลูกกัญชาของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ถ้าขณะน้ีเอกสารอยู่ระหว่าง
รอการแก้ไขท่ีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และทางกรมฯ ตรวจสอบเอกสารแล้ว
เสร็จภายหลังจากท่ีกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ลักษณะน้ีต้องด าเนินการอย่างไร 
โดยจากเดิมกรมฯ ส่งเอกสารให้ อย. ถ้าหลังกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ กรมฯ 
ต้องส่งเอกสารกลับมาให้ผู้ขออนุญาตผ่าน E-Submission หรือไม่ และต้องมี
เอกสารจากกรมฯ ยืนยันว่าอยู่ในโครงการ แนบใน E-submission ด้วยหรือไม่

ทาง อย. จะประสานกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้ส่งค าขอกลับไปท่ี สสจ. แล้วให้ สสจ.พิจารณาว่าจะ
ย่ืนค าขอแทนผู้ประกอบการหรือให้ทางผู้ประกอบการย่ืนเอง ข้ึนกับ สสจ. แต่ละแห่งว่าจะด าเนินการ
ลักษณะใด

กำรประชุมช้ีแจง เร่ือง กำรขออนุญำตยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชำ-กัญชง) ปี พ.ศ. 2565
วันอังคำรท่ี 2 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 13.00 - 16.30 น.

1 กำรขออนุญำตฯ (กัญชำ)
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กรณีผู้ด าเนินกิจการเกษียณอายุราชการ จ าเป็นต้องย่ืนแก้ไขใบอนุญาตก่อนต่อ
อายุใบอนุญาตกัญชาหรือไม่

 - กรณีใบอนุญาตผลิตกัญชา ให้ย่ืนค าขอแก้ไขพร้อมกันกับการย่ืนค าขอต่ออายุใบอนุญาต
 - กรณีใบอนุญาตจ าหน่าย/ครอบครองกัญชา ให้ย่ืนขอใบอนุญาตใหม่ท่ี สสจ. ตามกฎกระทรวงฉบับ
ใหม่ แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไขด่วน สามารถย่ืนแก้ไขท่ี อย .ได้ ก่อนท่ีกฎกระทรวงฉบับใหม่จะมีผล
ใช้บังคับ

ค าขออนุญาตผลิตกัญชาท่ีท าต่อเน่ืองปี 2565 ท่ีให้ผู้ประกอบการลงนาม จะ
ส่งให้ผู้ประกอบการโดยตรงใช่หรือไม่ หรือรับท่ีช่องทางใด

รับ-ส่ง ทาง focal point ผู้ประสานงานของจังหวัด และเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด 
ขอความร่วมมือให้ส่งโดยเร็ว

สถานท่ีปลูกกัญชา ตามระยะท่ี 2 ของกรมการแพทย์แผนไทย หากจะไม่ต่อ
อายุ เน่ืองจากสถานท่ีโดนน้ าท่วมเสียหายท้ังหมด สามารถปล่อยให้ใบอนุญาตฯ
 หมดอายุไปเลยได้หรือไม่

สามารถรอให้หมดอายุตอนส้ินปี หรือจะมาย่ืนค าขอยกเลิกใบอนุญาตได้เช่นกัน

การต่อใบอนุญาตจ าหน่ายกัญชาปี 2565 ของโรงพยาบาลรายเดิม พบว่า
ระบบ Skynet ยังไม่มีช่องส าหรับย่ืนค าขอส าหรับปี 2565 ต้องด าเนินการ
ต่อไปอย่างไร

ใบอนุญาตจ าหน่ายและมีไว้ในครอบครองจะด าเนินการตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ซ่ึงจะเป็นการย่ืนค า
ขอผ่านระบบสารสนเทศเป็นการขอใหม่ท้ังหมด ไม่มีการต่ออายุ ในส่วนของคู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศน้ัน จะประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ต่อไป

การต่ออายุของกัญชา ถ้าผู้ประกอบการย่ืนก่อน 10 พฤศจิกายน 2564 หรือ
หลัง 10 พฤศจิกายน 2564 ต้องน าเร่ืองเข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัด
หรือไม่

ขอให้ยึดระยะเวลาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ว่ามีผลใช้บังคับเม่ือไร หากมีผลใช้บังคับแล้ว 
กระบวนการท้ังหมดต้องเป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงฉบับใหม่ก าหนด โดยจะต้องน าเร่ืองเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการจังหวัดก่อนส่งมาท่ี อย. อย่างไรก็ตาม ขณะน้ีอย. จะเร่งด าเนินการต่ออายุให้แล้วเสร็จ
ก่อนกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ จึงขอความร่วมมือ สสจ. รวบรวมค าขออนุญาตมาให้ อย. 
ภายในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 หากติดปัญหาส่วนใดให้รีบแจ้ง อย.

Google form ส าหรับต่ออายุกัญชา (ก่อน 10 พย 64) ทาง อย. ส่งให้ท่ี
ช่องทางใด

ทาง อย. จะส่งให้ทางกลุ่มไลน์ สสจ. กลุ่มกรมการแพทย์แผนไทย และลงไว้ในหน้ากัญชา เว็บไซต์กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด (และได้ส่งใน Chat box ของ Zoom meeting ด้วยแล้ว)
หรือ QR code น้ี 

วิสาหกิจชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการกัญชากับกรมการแพทย์
แผนไทยฯ  ด าเนินการปลูกไป 2 รอบ ได้ต้นกัญชามาเพียง 6 ต้น จะยังต่ออายุ
ใบอนุญาตได้หรือไม่

ใน google form ท่ีทาง อย. ส่งให้ มีส่วนให้กรอกผลการด าเนินงาน ซ่ึงจะน าเร่ืองเข้าประชุมต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุหรือไม่

2 กำรต่อใบอนุญำตฯ (กัญชำ)
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เม่ือย่ืนผ่าน E-Submission จะต้องท าหนังสือถึง อย. อีกหรือไม่ ไม่ต้องย่ืนเป็นเอกสารมาท่ี อย. แล้ว แต่ขอให้แจ้งทางอีเมลกัญชง เพ่ือเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ี อย .
รับทราบ และป้องกันข้อผิดพลาด

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการมาขออนุญาตปลูกกัญชง (ปี 2564) ตอนน้ียังสามารถ
รับค าขอได้หรือไม่

ข้ีนอยู่กับระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาอนุญาตท้ังท่ีจังหวัดและ อย. ด้วย หากเห็นว่าไม่ทัน 
แนะน าให้ย่ืนค าขอปลูกปี 2564 เป็นแผนปลูกปี 2565

กรณีย่ืนค าขอกัญชงผ่านระบบ E-submission ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูล
ใช้เมล็ดพันธ์ุน าเข้า แหล่งท่ีมา ซ่ึงดูจากใบอนุญาต อย.จะระบุแหล่งท่ีมาเป็น
ประเทศท่ีน าเข้า  กรณีผู้ประกอบการระบุแหล่งท่ีมา เป็นบริษัทในประเทศไทย 
ไม่ระบุว่ามาจากประเทศอะไร สสจ. จะมีแหล่งสืบค้นเมล็ดพันธ์ุน าเข้าได้หรือไม่
ว่าน าเข้าจากประเทศใด

กรณีเป็นการขออนุญาตใหม่ สสจ. ต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการสอบถามผู้น าเข้า

การย่ืนค าขออนุญาตปลูกกัญชงในปี 2565 ผู้ประกอบการเป็นชาวม้ง ใช้
คอมพิวเตอร์ไม่เป็น การย่ืนขอปลูกสามารถย่ืนเป็นเอกสารเหมือนเดิมได้หรือไม่

ในส่วนน้ี ขอความร่วมมือทาง สสจ. บริหารจัดการให้มีการย่ืนผ่านระบบ E-submission

การต่อใบขออนุญาตปลูกกัญชง หากผู้ประกอบการไม่ได้ปลูกในปี 2564 หรือ
ด าเนินการปลูกในปี 2564 และด าเนินการตัดหมดแล้ว สามารถขอต่ออายุได้
หรือไม่เพ่ือปลูกในปี2565

กรณีปลูกในพ้ืนท่ีเดิม สามารถย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตปี 2564 เพ่ือขออนุญาตปลูกต่อเน่ืองในปี 
2565 ได้ พร้อมท้ังแนบแผนการผลิตและการใช้ประโยชน์ของปี 2565 ด้วย

การต่ออายุใบอนุญาตปลูกกัญชง ผู้ประกอบการสามารถย่ืนเป็นเอกสารท่ี สสจ.
 และ สสจ. ส่งเอกสารไปยัง อย. โดยไม่ต้องลง E-submission ได้หรือไม่

ขอความร่วมมือย่ืนผ่าน E-submission เท่าน้ัน

การต่ออายุใบอนุญาตปลูกกัญชงต้องน าเร่ืองเข้าประชุมต่อ คณะกรรมการ
จังหวัดเหมือนเดิมหรือไม่

ต้องเข้าประชุมกับคณะกรรมการจังหวัด ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงฯ ก าหนด เน่ืองจากไม่ได้เขียน
การต่ออายุไว้เป็นการเฉพาะ กรณีการตรวจสถานท่ีต่ออายุใบอนุญาตฯ จะเป็นลักษณะการตรวจเฝ้า
ระวัง โดยทาง อย. จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง

ผู้ประกอบการย่ืนต่ออายุใบอนุญาตกัญชงในระบบ E-submission มาแล้ว 
เจ้าหน้าท่ี สสจ. ดูค าขอได้อย่างเดียว ไม่มีปุ่มแนบเอกสารการประชุมและปุ่ม
ยกเลิก ต้องด าเนินการอย่างไร

การย่ืนค าขอผ่านระบบ E-submission ผู้ประกอบการจะมีสิทธ์ิเข้าใช้งาน 2 สิทธ์ิคือ ระบบวัตถุเสพ
ติด (อย.) และ ระบบวัตถุเสพติด (สสจ.)  โดยผู้ประกอบการต้องเลือกสิทธ์ิให้ถูกต้อง  ค าขอผลิต 
จ าหน่าย ครอบครอง  ต้องเลือกสิทธ์ิเป็น ระบบวัตถุเสพติด (สสจ.)  ทาง สสจ. จึงจะมีปุ่มให้แนบ
รายงานการประชุม  หากเลือกสิทธ์ิเข้าใช้งานผิดทาง สสจ. จะไม่เห็นปุ่มให้แนบเอกสาร  ดังน้ัน  เม่ือ
ผู้ประกอบการเลือกสิทธ์ิในการย่ืนค าขอผิด  ทาง สสจ. ต้องยกเลิกค าขอแล้วย่ืนค าขอใหม่โดยใช้สิทธ์ิ
ระบบวัตถุเสพติด  (สสจ.) แทน

การต่ออายุใบอนุญาตกัญชงเพ่ือใช้ในปี 2565 ต้องมีการสืบประวัติ
อาชญากรรมใหม่หรือไม่

กรณีเป็นผู้ด าเนินการคนเดิมไม่ต้องตรวจประวัติแล้ว

การต่ออายุใบอนุญาตกัญชง ผู้ประกอบการต้องลง E-submission เองใช่
หรือไม่ หรือ มาย่ืนเป็นเอกสารท่ี สสจ และให้ สสจ เป็นคนลง E-submission 
ให้

ผู้ประกอบการควรจะลงข้อมูลเองเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากผู้ประกอบการไม่สามารถ
ลงข้อมูลเองได้ ต้องมอบสิทธิให้ สสจ . ลงข้อมูลให้ (อาจจะมีค่าลงค าขอ  200 บาท)

3 กำรขออนุญำตฯ (กัญชง)

4 กำรต่อใบอนุญำตฯ (กัญชง)
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กำรต่อใบอนุญำตฯ (กัญชง) (ต่อ) กรณีต่ออายุใบอนุญาตกัญชงปี 2565 ผู้ประกอบการจะขอปลูก 3 รอบ/ปี 
สามารถเขียนในแผนผลิตระบุ 3 รอบเลยได้หรือไม่

สามารถระบุได้ แต่ต้องดูความเป็นไปได้ประกอบการพิจารณา หากคาดว่าไม่สามารถท าได้ให้ขอปรับ
แผนมา

กรณีท่ีผู้ประกอบการย่ืนต่ออายุใบอนุญาตปลูกกัญชงเองทาง E-submission 
สสจ. จะทราบหรือไม่ว่าผู้ประกอบการย่ืนต่ออายุ

สสจ.สามารถตรวจสอบในระบบได้ โดยเลือกเมนู ค าขอต่ออายุใบอนุญาตกัญชง  เม่ือพิจารณาค าขอ
พร้อมแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแล้ว ระบบจึงส่งข้อมูลมายัง อย. เพ่ือด าเนินการ
พิจารณาอนุญาตต่อไป

กรณีเปล่ียนแปลงเดือนท่ีปลูก ต้องน าเร่ืองเข้าคณะกรรมการจังหวัดหรือไม่ ไม่ต้องเข้าคณะกรรมการจังหวัด สามารถย่ืนแก้ไขท่ี สสจ. แล้ว สสจ.ส่งมาให้ อย.ได้ตามแบบท่ีก าหนด
ไว้ในประกาศ อย. เร่ืองการปรับแผน

กรณีแผนการผลิตเปล่ียน เช่น เปล่ียนแปลงเดือนท่ีปลูกหรือเก็บเก่ียว สามารถ
แก้ไขแผนการผลิตได้เลยหรือต้องย่ืนแก้ไขแบบเดิม

 - กรณีเปล่ียนแผนของปี 2564 ต้องย่ืนแก้ไขแผนของปี 2564 ก่อน แล้วจึงขอต่ออายุใบอนุญาต 
หรือสามารถท าคู่ขนานกันได้ คือย่ืนแก้ไขแผนปี 2564 พร้อมต่ออายุปี 2565 ได้
 - หากเป็นการปลูกคร่อมระหว่างปี 2564 กับ 2565 สามารถย่ืนแนบแผนใหม่ของปี 2565 ใน
ระบบ E-Submission ได้

หากผู้ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตปลูกกัญชงแล้ว แต่จะขอเปล่ียนแปลง
วิธีการปลูก จากกลางแจ้งเป็นโรงเรือนภายหลังได้หรือไม่

ขอให้รีบด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ก่อน แล้วจึงขอแก้ไขแผนการปลูกตอนต้นปี 2565

กรณีผู้ประกอบการกัญชงย่ืนขอแก้ไขรูปแบบการปลูก ระหว่างกระบวนการ
แก้ไขสามารถปลูกต่อไปตามแผนได้เลย หรือต้องรอให้ใบอนุญาตแก้ไขแล้ว
เสร็จก่อน

ต้องผ่านความเห็นของคณะกรรมการจังหวัดด้วยในกรณีท่ีต้องแก้ไขสถานท่ีปลูก

หากผู้รับอนุญาตไม่ด าเนินการตามแผนการผลิต/แผนการใช้ประโยชน์ เช่น 
เดือน บริษัทท่ีจ าหน่ายผลผลิต จะมีความผิดอะไรหรือไม่

มีความผิด เน่ืองจากไม่ด าเนินการตามท่ีกฎกระทรวงฯ ก าหนด

การขอแก้ไขพ้ืนท่ีปลูกกัญชง เดิมได้ใบอนุญาตแยกกันเป็น 2 ฉบับ ซ่ึงเป็นการ
ปลูกแบบ Indoor พ้ืนท่ีปลูกอยู่ในโรงเรือนเดียวกัน ปลูกสายพันธ์ุเดียวกันท้ัง 2
 ฉบับ แต่ผู้ประกอบการต้องการรวมพ้ืนท่ีปลูกเป็นใบอนุญาตฉบับเดียว จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร

ให้ย่ืนขอแก้ไข เพ่ือให้มีการตรวจสอบสถานท่ีอีกรอบก่อนเข้าคณะกรรมการจังหวัด จากน้ันส่งเร่ืองมา
ท่ี อย.

กำรรำยงำน หากไม่สามารถรายงานผ่าน E-submission ได้ จะด าเนินการอย่างไร และ 
สสจ. จะตรวจสอบรายงานได้อย่างไร

ขอให้แจ้งสาเหตุท่ีไม่สามารถรายงานผ่านระบบสารสนเทศได้  เพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุของการ
รายงานในระบบไม่ได้  ส่วนการตรวจสอบการรายงานของผู้ประกอบการน้ัน  ขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดท า
รายงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีหากด าเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้ประกอบการเป็นชาวม้ง ไม่สามารถรายงานกัญชงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
 ต้องท าอย่างไร และถ้าไม่รายงานจะมีผลต่อผู้ประกอบการอย่างไร

ผู้รับอนุญาตทุกรายมีหน้าท่ีต้องท ารายงานส่งตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ กรณีฝ่าฝืนก็จะมีบทก าหนด
โทษ ให้ผู้ประกอบการชาวม้งจัดท าเอกสารส่งไปยัง สสจ. และให้ สสจ.เป็นผู้ย่ืนผ่านระบบ 
E-submission แทน

กรณีผลผลิตกัญชาท่ีเสียหายและ สสจ.ไปควบคุมการท าลายมาแล้ว ต้อง
รายงานผลการท าลายให้ อย.หรือไม่ หรือ สสจ.ต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง

ขอให้รายงานผลการท าลายมาท่ี อย. เป็นหนังสือ รวมท้ังให้ผู้รับอนุญาตรายงานข้อมูลผ่านระบบ
รายงานด้วย

4

5 กำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำน

6
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7 ปัญหำกำรใช้งำน E-submission ผู้ประกอบการย่ืนขออนุญาตปลูกกัญชงผ่านระบบ แจ้งว่าค้างอยู่หน้าจอน้ี (ไม่
ปรากฎข้อมูลการสถานท่ี) เกิดจากอะไร

กรณีเข้าระบบแล้วพบว่า ไม่มีข้อมูลสถานท่ีขอรับอนุญาตปรากฎในหน้าจอ แนะน าให้เปล่ียน 
browser การเข้าระบบเป็น chrome แทน

การเปิดสิทธ์ิของระบบกัญชา อย. หรือ สสจ. เป็นผู้เปิดให้ แบ่งเป็น 2 ส่วน
1. การเปิดสิทธิส าหรับการย่ืนค าขอรับอนุญาตฯ หรือต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้ย่ืนท่ี สสจ. หรือ อย. 
ข้ึนอยู่กับสถานท่ีผลิต จ าหน่าย ครอบครอง ถ้าอยู่ต่างจังหวัดย่ืนเปิดสิทธิท่ี สสจ. ถ้าอยู่ กทม ย่ืนเปิด
สิทธิท่ี อย.  ส่วนเร่ืองการน าเข้าส่งออก ให้ย่ืนเปิดสิทธิท่ี อย.
2. การเปิดสิทธิการรายงานผ่านระบบสารสนเทศ ให้ย่ืนเปิดสิทธิท่ี อย. ท่ีเดียวเท่าน้ัน

โรงพยาบาลท่ีเคยขออนุญาตจ าหน่าย เปิดสิทธ์ิเดิมไว้แล้ว ต้องเปิดสิทธ์ิใหม่ท่ี 
สสจ.ด้วยหรือไม่

ในกรณีย่ืนค าขอจ าหน่าย ครอบครอง กัญชา ต้องย่ืนเปิดสิทธ์ิท่ี สสจ. เน่ืองจากเดิมเป็นการขอท่ี อย. 
แล้วสิทธ์ิเดิมท่ีเคยมีเป็นสิทธ์ิการรายงาน ดังน้ันต้องย่ืนเปิดสิทธ์ิใหม่ท่ี สสจ.

9 ค่ำบริกำร ค่าธรรมเนียมการลงข้อมูลแทนผู้ประกอบการจ านวน 200 บาท กรณีเป็น
บุคคลท่ัวไป วิสาหกิจชุมชน จะได้รับการยกเว้นเหมือนค่าค าขอด้วยหรือไม่

ได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการย่ืนค าขอรับอนุญาตฯ เน่ืองจากอยู่ภายใต้ประกาศบัญชี
เดียวกัน

10 กำรขอ H code สถานพยาบาลท่ีจ าหน่ายกัญชาต้องขอ H code เพ่ือท่ีจะรายงานใน
ระบบสารสนเทศได้ สามารถขอได้จากท่ีไหน

หากยังไม่มี H code สามารถดาวน์โหลดเอกสารท่ีเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงฯ (สป.) และส่งเร่ืองไปยังผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานของ สป. เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป หรือดาวน์โหลดได้ท่ี 
https://drive.google.com/drive/folders/1-CNKj3Sjp-qwMhzv6gQ0folYfTEYdMhO

8 กำรเปิดสิทธ์ิ

หนา้ที ่5 จาก 6



ล ำดับ ประเด็นค ำถำม ค ำถำม ค ำตอบ

กรณีท่ีดินท่ีใช้ขออนุญาตปลูกกัญชาได้ ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าท่ีดินแบบใดจึง
จะขออนุญาตได้หรืออนุญาตไม่ได้ ท้ังส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สปก.) ท่ีราชพัสดุ ป่าสงวน (ความเคร่งครัดในเร่ืองพ้ืนท่ีปลูกในแต่ละจังหวัดมี
ความแตกต่างกัน บางจังหวัดมีการอนุมัติให้มีการใช้พ้ืนท่ี สปก .ในการปลูก
กัญชาได้ ท าให้เกิดการเปรียบเทียบ อยากให้ทาง อย . ก าหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน
ในคู่มือว่าลักษณะท่ีดินแบบใดสามารถอนุญาตหรือไม่อนุญาต เพ่ือให้แต่ละ
จังหวัดใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเป็นในแนวทางเดียวกัน )

การพิจารณาท่ีดินของ สปก. ท่ีดินราชพัสดุ มีท้ังอนุมัติและไม่อนุมัติ ข้ึนอยู่กับรายละเอียดของ
คุณสมบัติผู้ถือครองท่ีดินและการใช้ประโยชน์ รวมถึงเง่ือนไขต่าง ๆ

โครงการร่วมของกรมการแพทย์แผนไทย ขอเสนอว่าให้กรมการแพทย์แผนไทย
ส่งรายช่ือ รพ. และ รพ.สต. ท่ีอยู่ในโครงการให้ อย. แล้วให้ผู้ด าเนินกิจการย่ืน
ผ่าน E-submission เลย

ทาง อย. จะประสานกรมการแพทย์แผนไทยให้ แต่ในส่วนของกระบวนการอนุญาตจะเป็นเร่ืองท่ีส่งไป
ยัง สสจ. ท่ีสถานท่ีผลิตต้ังอยู่เพ่ือให้ สสจ. พิจารณาตามกระบวนการใหม่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

ข้อมูล ณ 12 พฤศจิกำยน 2564

11 ข้อเสนอแนะ
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