เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอปรับแผนการผลิต การนาเข้า การส่งออก
การจาหน่าย หรือการใช้ประโยชน์กัญชง (Hemp)
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๒๕ (๑๑) ข้ อ ๓๔ (๔) ข้ อ ๓๕ (๔) ข้ อ ๓๖ (๓)
และข้อ ๓๗ (๓) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย
หรื อ มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ง ยาเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ เฉพาะกั ญ ชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ผู้ รั บ อนุ ญาต” หมายความว่า ผู้ รั บ อนุ ญาตผลิต น าเข้ า ส่ ง ออก จ าหน่ า ย หรื อมีไ ว้
ในครอบครองซึ่งกัญชง
ข้อ ๓ ให้ผู้รับอนุญาตดาเนินการตามแผนการผลิต การนาเข้า การส่งออก การจาหน่าย
หรือการใช้ประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตไว้ แล้วแต่กรณี หากไม่สามารถดาเนินการตามแผนดังกล่าวได้
ให้มีหนังสือแจ้งและขอปรับแผนนั้นต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณา ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่ า
ไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้ผู้รับอนุญาตยื่นขอเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต การนาเข้า การส่งออก การจาหน่าย
หรือการใช้ประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตไว้ แล้วแต่กรณี ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผลิต จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชง
(ก) ในกรุ ง เทพมหานคร ให้ ยื่ น ณ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
(ข) ในจั ง หวั ด อื่น ให้ ยื่ น ณ ส านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวัด แห่งท้ องที่ที่ ส ถานที่ผลิต
จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชงตั้งอยู่
(๒) กรณีน าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชง ให้ยื่น ณ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๕ เมื่ อ ได้ รั บ หนั ง สื อ ตามข้ อ ๓ ให้ ผู้ อ นุ ญ าตพิ จ ารณาอนุ ญ าตได้ เ ฉพาะประเด็ น
ที่เป็นรายละเอียดในแผนการผลิต การนาเข้า การส่งออก การจาหน่าย หรือการใช้ประโยชน์กัญชง

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

แล้ ว แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม ยาเสพติ ด ให้ โ ทษทราบ นอกเหนื อ จากนี้ ใ ห้ ด าเนิ น การ
ตามมาตรา ๒๖/๒ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
ไพศาล ดัน่ คุ้ม
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เลขที่รับ.......................
วันที่..............................
(สาหรับเจ้าหน้าที)่

หนังสือแจ้งกรณีไม่สามารถดาเนินการตามแผนการผลิต
การนาเข้า การส่งออก การจาหน่าย หรือการใช้ประโยชน์ซึ่งกัญชง
ข้าพเจ้า.............................................................................................................. เป็นผู้รับอนุญาต
ของใบอนุญาตเลขที่ .........................................................................เลขที่อ้างอิง (ถ้ามี) ..........................................
ซึง่ มีวัตถุประสงค์ในการขอรับหนังสือสาคัญเพื่อ
 (๑) เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นภารกิจตาม (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
ให้หน่วยงานของรัฐขออนุญาตตามวัตถุประสงค์นั้น แล้วแต่กรณี
 (๒) เพื่อการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่านั้น
(ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่)
 (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์
 (๕) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๖) เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต การนาเข้า การส่งออก การจาหน่าย และการใช้ประโยชน์
โดยมีรายการแจ้งเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
รายการที่เปลี่ยนแปลง

เดิม

เปลี่ยนแปลงเป็น

(ในกรณีที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ครบตามช่องว่างตามแบบฟอร์ม ผู้แจ้งสามารถแจ้งเป็นรายละเอียดเอกสารแนบได้)

พร้อมหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
(๑) สาเนาใบอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง
(๒) แผนการผลิต การนาเข้า การส่งออก การจาหน่าย และใช้ประโยชน์ (ฉบับเดิม/ฉบับใหม่)
ลงลายมือชื่อ...............................................ผู้รับอนุญาต/ผู้ดาเนินกิจการ
(................................................)
วันที่ ...... เดือน ............... พ.ศ. ..…..
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ปรากฏในใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอเพิ่มเติมระหว่างปีปฏิทนิ หรือ
ยื่นคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาต
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุญาต
(…….....………..…......………………)
วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ..…...

