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“อบรมให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการเก่ียวกบักญัชง (Hemp)”
หวัข้อ : ระบบสารสนเทศในการตรวจสอบ

และก ากบัดแูลกญัชง (Hemp)

นางสาวบณุณดา  หิรญัเจริญ
กองควบคมุวตัถเุสพติด 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเก่ียวกบักญัชง (Hemp) วนัองัคารท่ี 2 กมุภาพนัธ ์2564 ผ่านทาง Application : Cisco Webex Meeting
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กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือ
มีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชง (Hemp) พ.ศ. 2563

กฎกระทรวงกญัชงฯ
จะมีผลบงัคบัใช้

ในวนัท่ี 29 มกราคม 2564
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วตัถปุระสงค์
การขออนุญาต
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+ 15 วนั=135 วนั

+ 15 วนั=60 วนั
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บญัชี : เกบ็รกัษาไว้ 5 ปีและพร้อมแสดง
ต่อเจ้าหน้าท่ี

รายงาน : จดัท ารายงานเป็นรายเดือน และ
รายปีภายใน 30 วนันับแต่วนัส้ินเดือน
หรือส้ินปี

“ผูร้บัอนุญาตต้องมีการจดัท าบญัชีและรายงาน”
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เรื่อง  ก าหนดแบบค าขอใบอนุญาต  และใบแทนใบอนุญาต
ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึง ยส. 5 เฉพาะกญัชง (Hemp)  พ.ศ.  2564

ประกาศฉบบัน้ีมีผลให้
ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี
29  มกราคม  3564
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ประกาศ คกก. ยส. เร่ือง ก าหนดแบบการจดัท าบญัชีรบัจ่ายและรายงานเก่ียวกบัการผลิต การน าเข้า การส่งออก  
การจ าหน่ายและการมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชาและกญัชง พ.ศ.  2563

ขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอลงนาม
ในประกาศฯ มีผลให้ใช้บงัคบั

เมื่อพ้นก าหนด 30 วนั 
นับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ยกเลิกแบบรายงานเก่ียวกบักญัชาท่ีใช้ในปัจจบุนัทัง้หมด และใช้แบบใหม่ท่ีประกาศในฉบบัน้ี

ดงันัน้  ขอให้ผูร้บัอนุญาตบนัทึกข้อมูลการด าเนินการเก่ียวกบักญัชา-กญัชงผา่นทางระบบสารสนเทศท่ี อย.พฒันาขึน้เป็นหลกั
หรือหน่วยงานใดประสงคจ์ะเช่ือมโยงข้อมูลกบัทาง อย.  เพ่ือลดภาระการบนัทึกรายงาน 

กส็ามารถติดต่อมายงั อย. ได้เช่นเดียวกนั
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ผา่นทาง URL : https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Pages/Main.aspx

ประชาสมัพนัธข้์อมลูทาง website
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ตวัอย่างข้อมลูท่ี
ประชาสมัพนัธใ์น website
❖กฎหมาย
❖แบบฟอรม์ค าขอ
❖แบบฟอรม์รายงาน
❖แนวทางการ

ด าเนินการต่าง ๆ 
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ตวัอย่างการสืบค้นข้อมลูการอนุญาตต่าง ๆ เก่ียวกบักญัชง
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Self checking system ให้ผูป้ระสงคจ์ะย่ืนค าขอรบัอนุญาตปลูก 
สามารถตรวจสอบข้อมลูพืน้ท่ีการอนุญาตกญัชา กญัชง ผา่นเวบ็ไซต ์
เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผูป้ระสงคย์ื่นขอรบัอนุญาต สามารถศึกษาข้อมูล
พืน้ท่ีทบัซ้อน ก่อนการขอรบัอนุญาตได้ด้วยตวัเอง
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ภาพรวมระบบสารสนเทศกญัชง

 การออกใบอนุญาต
 การรายงานของผูร้บัอนุญาต
 สืบค้นข้อมูล
 Tracking and Traceability

กญัชง กญัชา และน าไปสู่การ
น าส่วนท่ีไม่ใช่ยาเสพติดไป
ใช้ในผลิตภณัฑอ่ื์น
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ขัน้ตอนการใช้งานระบบสารสนเทศ

ส่งค าขอใช้
ระบบสารสนเทศและ
หนังสือมอบอ านาจ 

ให้ อย. หรอื สสจ.ทุกปี

ส าหรบั
ทุกผูร้บัอนุญาต

สมคัร OPEN ID
เจ้าหน้าท่ีก าหนดสิทธ์
การเข้าใช้งานระบบ

สารสนเทศ
(เมื่อได้รบัเอกสาร
ครบถ้วนถกูต้อง)

ผูร้บัอนุญาต
บนัทึกข้อมลูเข้าระบบ

(จ าหน่ายและครอบครอง)
(กรณีผลิตให้ย่ืนเป็นเอกสาร

และ อย. จะน าข้อมูลเข้าระบบเอง)

เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบข้อมลู
การขออนุญาต
การรายงาน

ข้อสงสยัสามารถสอบถาม
เจ้าหน้าท่ีได้ตลอดเวลาท าการ
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สถานท่ีอยู่ต่างจงัหวดั➔ ยื่นค าขอใช้ระบบท่ี สสจ. 
สถานท่ีอยู่ กทม  ➔ ยื่นค าขอใช้ระบบท่ี อย. 
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การยื่นค าขอผ่านระบบ

ผปก ท า 3 ขั้นตอน 

กรณีขอใหม่
ยื่นค าขอ

บันทึกและส่งค าขอ
เข้าระบบสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ 
พิจารณาค าขอ

ช าระเงิน
ม. 44

พิมพ์ใบอนุญาต

ใบอนุญาตจ าหน่ายและครอบครอง 
ผู้ประกอบการยื่นค าขอผ่านระบบหรือเจ้าหน้าที่ยื่นเรื่องแทน  พิจารณาอนุญาต ด าเนินการช าระเงิน 
และพิมพ์ใบอนุญาตจากระบบ  

ใบอนุญาตผลิตปลูกและผลิตสกัด
ผู้ประกอบการยื่นค าขอเป็นเอกสารให้ท้องที่  ท้องที่พิจารณาเอกสารและส่งเอกสารให้ อย. 
จากนั้น อย.จะเป็นผู้บันทึกค าขอ  พิจารณาอนุญาต  ด าเนินการช าระเงินและพิมพ์ใบอนุญาต
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e-Payment

17การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเก่ียวกบักญัชง (Hemp) วนัองัคารท่ี 2 กมุภาพนัธ ์2564 ผ่านทาง Application : Cisco Webex Meeting



LOREM 

IPSUM

LOREM 

IPSUM

LOREM 

IPSUM

การขอใช้งานระบบสารสนเทศของผูร้บัอนุญาตตามท้องท่ีท่ีสถานท่ีตัง้อยู่

กรณีเป็นผูด้ าเนินกิจการ 
มีความประสงคข์อใช้งานระบบด้วยตนเอง
เอกสารท่ีใช้แนบได้แก่
✓ ส าเนาบตัรประชาชน/บตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรฐั/

หนังสือเดินทาง  และใบอนุญาตท างาน (แล้วแต่กรณี) 
ของผูใ้ช้งาน พรอ้มรบัรองส าเนาถกูต้อง 
ของผูข้อใช้งานท่ียงัไม่หมดอาย ุณ วนัท่ีย่ืนเอกสาร

✓ เฉพาะกรณีผูร้บัอนุญาตเป็นนิติบคุคล ให้ส่งส าเนา
หนังสือรบัรองการจดทะเบียนแสดงช่ือผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนับริษทัฯ ฉบบัล่าสดุ
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กรณีเป็นผูร้บัมอบอ านาจ 
มีความประสงคข์อใช้งานระบบ
เอกสารท่ีใช้แนบได้แก่
✓ส าเนาบตัรประชาชน/บตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรฐั/หนังสือเดินทาง
และใบอนุญาตท างาน (แล้วแต่กรณี) ของผูใ้ช้งาน พร้อมรบัรองส าเนา
ถกูต้องของผูข้อใช้งาน ท่ียงัไม่หมดอาย ุณ วนัท่ีย่ืนเอกสาร 
✓เฉพาะกรณีผูร้บัอนุญาตเป็นนิติบคุคล ให้ส่งส าเนาหนังสือรบัรองการจด
ทะเบียน แสดงช่ือผูมี้อ านาจ ลงนามผกูพนับริษทัฯ ฉบบัล่าสดุ 
✓ส าเนาบตัรประชาชน/บตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรฐั/หนังสือเดินทาง
และใบอนุญาตท างาน (แล้วแต่กรณี) ของผูม้อบอ านาจ 
พร้อมรบัรองส าเนาถกูต้อง ท่ียงัไม่หมดอาย ุณ วนัท่ี ย่ืนเอกสาร
✓ระบรุะยะเวลามอบอ านาจ ไม่เกิน 1 ปี พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
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ขัน้ตอนการสมคัร  OPEN ID  (ขอ Username และ Password) 
ผา่นทาง URL : https://www.egov.go.th/

พบปัญหา หรือ ลืม Username หรือ Password 
กรณุาติดต่อ ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.) 
โทรศพัท:์ 0 2612 6060 โทรสาร: 0 2612 6011-12 
อีเมล: contact@dga.or.th
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mailto:contact@dga.or.th
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ขัน้ตอนการย่ืนค าขออนุญาต

1
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เข้าระบบ ผา่นทาง URL : http://privus.fda.moph.go.th/

กรอก  Username และ Password2
3 เลือกช่ือสถานท่ีท่ีต้องการด าเนินการ

http://privus.fda.moph.go.th/
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ขัน้ตอนการย่ืนค าขออนุญาต

4
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เลือกเมนู “ใบอนุญาตกญัชง”

7 เลือกประเภทใบอนุญาตท่ีต้องการขออนุญาต

เลือกจงัหวดัท่ีสถานท่ีตัง้อยู่6

8

เลือกเมนู “ใบอนุญาตกญัชง”5
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บนัทึกข้อมลูในระบบให้ครบถ้วนทุกขัน้ตอน
และกดบนัทึกข้อมลู เพ่ือส่งค าขอให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการพิจารณาต่อไป

พิมพใ์บอนุญาต
จากระบบ
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ขัน้ตอนการย่ืนค าขออนุญาต

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค าขอ

ช าระเงิน

8

9
10

11
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ขัน้ตอนการรายงานผลการด าเนินการผา่นระบบสารสนเทศ

1
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เลือกเมนู “ระบบวตัถเุสพติด
(รายงานกญัชง)”

เลือกเมนูน าเข้าข้อมลูและเลือกใบอนุญาตท่ีต้องการบนัทึกข้อมลู2

ระบบวตัถเุสพตดิ
(รายงานกญัชง) 3 บนัทึกข้อมลูการด าเนินการ

ผูร้บัอนุญาตจดัท ารายงานส่งทางอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นหลกั
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ผูร้บัอนุญาตท่ีมีการจ าหน่ายส่วนท่ีไม่ใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท  5
เช่น เมลด็  ใบ ก่ิง ก้าน ล าต้น ราก เป็นต้น 
เฉพาะท่ีมาจากแหล่งท่ีถกูกฎหมายเท่านัน้

ต้องมีการรายงานข้อมลูการจ าหน่ายผา่นระบบสารสนเทศด้วย  
ว่ามีการจ าหน่ายส่วนใด  ไปให้ผูซ้ื้อคือใคร
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1เลือกเมนู “รายงาน”

2เลือกเลขท่ีใบอนุญาต 3บนัทึกเง่ือนไขรายงานท่ีต้องการค้นหาข้อมลู

4 กดปุ่ มดรูายงาน
หากรายงาน
ถกูต้อง
ให้กดปุ่ ม
ส่งรายงาน
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สามารถ download รายงานเป็น 
PDF หรอืพิมพเ์ป็นเอกสารได้
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THANK YOU

ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
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