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Revision History  
Sn Version Date Description Release Notes 

1. V001 20 -01 -2021 
เปิดใช้งานระบบครั้งแรกเมื่อกฎกระทรวงฯ มี
ผลบังคับใช้ 

 

2. V002 25-08-2021 

1. แก้ไขระบบใหผู้้ประกอบการสามารถยื่นคำ
ขอผ่านระบบ e-Submission  หรือ สสจ 
สามารถรับคำขอแทนผู้ประกอบการได้  
2. เพิ่มเติมข้ันตอนการแนบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดก่อนส่งคำขอ
มายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เพื่อประกอบการพจิารณาอนุญาตต่อไป 
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บทที่  1 
ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน OPEN ID 

บัญชีผู้ใช้งาน OpenID  
การสร้างบัญชีผู้ใช้งานและการกำหนดรหัสผ่าน สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) (สพร.)  [www.egov.go.th] กรณีที ่เคยสร้างบัญชีผู ้ใช้งานไว้แล้ว สามารถข้ามขั ้นตอนนี้          
ไปได ้  และหากม ี ป ัญหาในการสม ัครเพ ื ่อสร ้างบ ัญชีผ ู ้ ใช ้งาน โปรดติดต ่อ contact@dga.or.th หรือ                 
โทร  (+66) 0 2612 6000  โทรสาร (+66) 0 2612 6011-12  โดยแจ้งว่า มีปัญหาในการขอ OpenID กรณียังไม่
เคยสร้างบัญชีผู้ใช้งาน  สามารพดำเนินการตามขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน OPEN ID  รายละเอียดตาม  QR 
Code ด้านล่างนี้ 

 
 

ส่วนท่ี 1 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน  
1. ไปที่ www.egov.go.th เลือก เมนู “สร้างบัญชีช่ือ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อ่านข้อตกลงการใช้บริการยืนยันตัวบุคคลกลาง  แล้วกดตกลง 
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3. ผู้ใช้งานกรอกช่ือจริง-นามสกุล จากนั้น click “ถัดไป”  
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4. ผู้ใช้งานกรอกเลขประจำตัวประชาชน จากนั้น click “ถัดไป”  

 
 
 
 
 

5. ผู้ใช้งาน click ยืนยันด้วยรหสัเลเซอร์โค้ด  
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6. ผู้ใช้งานกรอก วัน เดือน ปีเกิด และรหสัเลเซอร์โค้ดหลังบัตรประชาชน จากนั้น click “ยืนยันตัวตน”  

 
7. จากนั้น click “ถัดไป” 
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8. ผู้ใช้งานกรอกเบอรม์ือถือ และอเีมล จากนั้น click “ถัดไป”  

 
 

9. ผู้ใช้งาน click ยืนยันมือถือ  
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10. กรอกรหสั OTP จาก SMS  จากนั้น click “ยืนยันเบอรโ์ทรศัพท์มือถือ” 

 
 
 
 

11. จากนั้น click “ถัดไป” 
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12. ผู้ใช้งาน ตั้งช่ือบัญชีผู้ใช้งาน (User Name) และรหสัผ่าน จากนั้น click “ถัดไป”  

 
 

13. ตรวจสอบข้อมลูให้ถูกตอ้งครบถ้วน จากนั้น click “สมัครสมาชิก” 
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ส่วนท่ี 2 การเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
กรณีที่ยังไม่ได้ยืนยันเลข 13 หลัก ใหเ้ข้าสูร่ะบบเพื่อดำเนินการยืนยันเลข 13 หลัก ดังนี้  

1. ไปที่ www.egov.go.th เลือก เมนู “เข้าสู่ระบบ” 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. กดที่ “ผู้ใช้” และเลอืก “บญัชีของฉัน” 
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3.  เลือกเมนูที่ต้องการแก้ไขข้อมลู 
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บทที่  2  
การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศกัญชง 

 
ขั้นตอนการเขา้ใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงานเจา้หน้าท่ี 
ส่วนท่ี  1  การขอใช้งานระบบสารสนเทศ 
       พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำขอใช้งานระบบมายัง สำนักงานคณะกรรมการอาหาและยา  เพื่อกำหนดสิทธ์ิการ
เข้าใช้งานระบบ แบบฟอร์มขอใช้งานระบบตาม  QR Code ด้านล่าง 
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ส่วนท่ี  2  การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 
1. เมื่อผู้ใช้งานได้รับการเปิดสทิธิใช้งานระบบเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบ โดย เข้าไปที่ URL : 
http://privus.fda.moph.go.th/ 

 
 

แล้วทำการเลือกประเภทของผู้ใช้งาน เป็น “เจ้าหน้าที่ อย.” หรือ “เจ้าหน้าที่ สสจ.) 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://privus.fda.moph.go.th/
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2. ระบบจะใหร้ะบุ บญัชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน โดยกรอกข้อมูลบญัชีผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ได้จากการสมัครการใช้งาน
ระบบ Open ID จากนั้น Click “เข้าสูร่ะบบ” ดังภาพ 

 
3.  เมื่อกรอกช่ือบญัชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะแสดงรายช่ือระบบ ที่ท่านมีสทิธิดำเนินการ จากนั้นกด
เลือก รายช่ือที่ต้องการดำเนินการ ดังภาพ 
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4.  ระบบแสดงหน้าจอหลัก เลือกรบัเรื่องแทนผู้ประกอบการ 

 
 
5.  ระบบจะแสดง เมนูกระบวนงานของระบบวัตถุเสพติด เลือก กัญชงกฏหมายใหม่ 
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6.  ระบบแสดงหน้าจอ เลือกรับเรื่องแทนผู้ประกอบการ 

 
7. ระบบสดงหน้าจอรบัเรื่องแทนผู้ประกอบการ 

7.1 กรอกช่ือผู้ประกอบการ/ช่ือนิติบุคคล หรือสามารถกรอกเลขนิติบุคคล/เลขบัตรประชาชน ที่ต้องการ
ทำแทน 

7.2 กรอก ข้อมูลผู้มาติดต่อ กรุณากรอกทั้ง เลขบัตรประชาชนและช่ือ-นามสกลุผูม้าติดต่อ 
7.3 จากนั้น กดปุ่ม ค้นหา 

 
7.4 ระบบจะแสดงข้อมลูกด เลือก ข้อมลูที่ต้องการ 
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บทที่  3 
การยื่นคำขอผลิต (ปลูก) กัญชง 

 
 ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับอนุญาตผลิต (ปลกู) ยาเสพติดให้โทษในประเภท  5  เฉพาะกัญชง 
(Hemp)  ไดท้ี่จังหวัดทีส่ถานที่ปลูกตัง้อยู่  เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำขอผ่านระบบสารสนเทศได้เท่านั้น    

❖ สถานที่ปลูกอยูท่ี่ต่างจงัหวัด  ให้ยืน่คำขอผลิต (ปลกู) ทีส่ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
❖ สถานที่ปลูกอยูท่ี่กรงุเทพฯ  ให้ยืน่คำขอผลิต (ปลกู) ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ขั้นตอนการยื่นคำขอผลิต (ปลูก)  ทางระบบสารสนเทศ  (e-Submission) 
1. ระบบแสดงหน้าแรก เลือก จังหวัดที่ท่านต้องการ  

 
 

 
2.  เลือกประเภทใบอนุญาตที่ท่านต้องการ ยื่นคำขอ (กรณี ผลิต > ปลูก) 

กรุณาตรวตสอบ ชื่อจังหวัดว่าตรงตามที่ท่านได้เลือกมาก่อนหน้าน้ีรึไม่ ถ้าถูกต้องต้องแล้ว กด + ขอใบอนุญาตใหม ่
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3.  เลือกประเภทผู้ขออนญุาต ใบอนุญาตผลิต(ปลูก)  
เลือกประเภทผู้ขอนุญาต จากนั้นกด ถัดไป 

 
4. ระบบจะดึงข้อมูลผูร้ับอนญุาตมาแสดง  

4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
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4.2 กรอกเลขบัตรประชาชน ผู้ดำเนินกจิการ 
4.2.1 กรอกเลขบัตรประชาชน  
4.2.2 กดปุ่ม ดึงข้อมลู 
4.2.3 ข้อมูลผู้ดำเนินกิจการจะแสดง (กรุณาตรวจสอบความถูกของข้อมูล) 
4.2.4 กดถัดไป 

 

 
 
5. หน้าเพิ่มข้อมูลพื้นที่ปลูกกญัชง 

กดปุ่ม เพิม่รายการ 
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5.1 หน้าเพิ่ม ข้อมลูพื้นที่กญัชง  
เลือกวัตถุประสงค์ทีท่่านต้องการ ขออนุญาต 

 
5.2 เลือกลักษณะพื้นที ่

 
5.3 เลือกสถานที ่

สถานที่จะกรองตามจังหวัดที่ท่านเลือกมาตั้งแต่ต้น (โดยสถานที่ที่แสดงจะเป็นสถานที่ที่อยู่ใน ฐานข้อมลูกลาง) 
กรณีที่ไม่มสีถานที่ สามารถเลือก อื่นๆ จะสามารถพมิพ์ สถานที่ได้ 
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เมื่อเลือกสถานที่ที่ต้องการแล้ว ข้อมูลจะแสดง  หากไม่มีข้อมูลสถานที่ในระบบให้เลือกอื่น ๆ  แล้วกรอกข้อมูล
สถานที่เข้าสู่ระบบสารสนเทศ 

 
กรอกรายละเอียดสถานท่ี 
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กรุณากรอกท้ัง 2 ท่ี 

 
 
 
 
 
 
กรณีท่ีจะแสดงพิกัดแบบเป็นคำภาษาไทย 

 
 

 
 
 
  

** กรณีใบอนุญาต สถานะอนมุัติ ใบอนุญาตจะไปปรากฎทีห่น้า GIS  
http://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/service/map 
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ตัวอย่างการกรอกพิกัด 
UTM   
47Q x472112 y1841496  

 
DMS    
16°19'44.63"N 104°52'60.77"E 
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DEG 
17.408959 , 99.805443 

 
DM  
16˚16.7438' 104˚53.0128' 

 
 
เลือก 
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6. หน้าเพิ่มพันธ์ุและส่วนของกัญชง 
กดที่ปุ่ม เครื่องหมาย + เพื่อทำการเพิ่มข้อมลู   

 
 

6.1 เลือกประเภทเมล็ดพันธ์ุ 

 
เมื่อเลือกประเภทเมล็ดพันธ์ุแล้วจะ แสดง ช่ือพันธ์ุ กับ แหลง่ที่มา ให้ท่านกรอกข้อมลู 
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7. หน้าเพิ่มส่วนที่ใช้ในการปลูก 
กดที่ปุ่ม เครื่องหมาย + เพื่อทำการเพิ่มข้อมลู 

 
 

7.1 เลือกประเภทที่ใช้ในการปลกู 

 
 

7.1.1 เลือกประเภทที่ใช้ในการปลกูเป็นเมล็ด ต้องกรอกวิธีการปลูก 
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7.1.2 เลือกประเภทที่ใช้ในการปลูกเป็นส่วนอื่นที่ไม่ใช้เมลด็ ต้องกรอกช่ือช้ินส่วนที่ใช้ในปลูกและวิธีการ
ปลูก 

 
 
7.2 เมื่อกรอกข้อมลูครบแล้ว กดบันทกึส่วนที่ใช้ในการปลูก 
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7.3 เมื่อบันทกึข้อมลูแล้ว ข้อมูลส่วนที่ใช้ในการปลูก จะแสดงข้อมูลลงตาราง  

 >> กรณีทีส่่วนที่ใช้ในการปลูกมากว่า 1 รายการ เพื่อทำการเพิม่ข้อมลูและทำข้ันตอนที่ 7 ซ้ำ 

>>กรณีมีการแก้ไขข้อมลูส่วนที่ใช้ในการปลกู ระบบแสดงข้อมูลทีท่่านได้ทำการบันทกึมาก่อนก่อนหน้านี ้

>>กรณีทีท่่านต้องการ ลบ ส่วนที่ใช้ในการปลูก 
 

 
 
เมื่อเพิ่มข้อมลูส่วนที่ใช้ในการปลูก ครบถ้วนแล้ว กดที่ปุ่ม บนัทึกพื้นทีป่ลกูกัญชง 
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7.4 ระบบแสดงบันทึกสำเร็จ กด OK 

 
 
8. ระบบแสดงหน้าข้อมลูพื้นทีป่ลกูกัญชง 

  กรณีมีสถานที่ปลูกกญัชงมากกว่า 1 ให้กดปุ่ม+เพิ่มรายการ แล้วเพิ่มข้อมูล ตามข้อ 5 ซ้ำ 

กรณีมีการแก้ไขข้อมูลพื้นที่ปลูกกญัชง  

กรณีที่ท่านต้องการ ลบ พื้นทีป่ลกูกัญชง 

 
 
กรณีที่เพิ่มข้อมลูพื้นทีป่ลูกกัญชงครบถ้วนแล้ว ให้ท่านกด ปุม่ ถัดไป 
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9. หน้าเอกสารแนบ  
กรุณาแนบไฟล์ และ เพิ่มแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ 

 

 
 
9.1 หน้าเพิ่มแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ 
ระบบจะแสดงหน้า แผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ 
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9.2 เลือกวันที่กำหนดปลูกและวันที่เก็บเกี่ยว 

 
 
9.3 เลือกส่วนของกัญชงที่ใช้ประโยชน์ และการนำกัญชงไปใช้ประโยชน ์

 
 
เมื่อเพิ่มข้อมลูแล้วข้อมลูจะแสดงลงตาราง 
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จากนั้นกด บันทกึข้อมลู 

 

 
9.4 ระบบแสดงยืนยันการรายการหรือไม่ 

 
9.5 ระบบแสดงส่งเรื่องสำเรจ็ 
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10. ตรวจสอบข้อมูลการยื่นคำขอ 
ระบบแสดงรายการการยื่นคำขอ กดจัดการคำร้อง 

 
 

ระบบแสดงใบคำขอใบรบัใบอนญุาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชง 

 
 

 >> กดดูข้อมลูรวม จะแสดงใบคำขอ 

>> กรณีคำขอตรวจสอบข้อมลูครบถ้วยถูกต้องแล้ว 

>> กรณีคำขอนั้น ผิด หรือ ตรวจสอบแล้วข้อมลูไม่ถูกต้อง 
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10.1 ระบบแสดงยืนยันการรายการหรือไม่ 

 
 
10.2 ระบบแสดงส่งเรื่องสำเรจ็ 

 
 
10.3 จบกระบวนการยื่นคำขอ 
สถานะ จะเป็น  ส่งเรื่องรอพิจารณาโดย สสจ. 

 
 
ข้ันตอนเจ้าหน้าที่พิจารณา ไปบทที่  9 
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บทที่  4 
การยื่นคำขอผลิต (มิใช่ปลูก) กัญชง 

 
ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับอนุญาตผลิต (มิใช่ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท  5  เฉพาะกัญชง 

(Hemp)  ไดท้ี่จังหวัดทีส่ถานที่ตั้งอยู ่ เฉพาะกรณีที่ไมส่ามารถยื่นคำขอผ่านระบบสารสนเทศได้เท่านั้น    
❖ สถานที่ผลิตอยู่ที่ต่างจงัหวัด  ให้ยืน่คำขอผลิต (มใิช่ปลูก) ทีส่ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
❖ สถานที่ผลิตอยู่ทีก่รงุเทพฯ  ให้ยืน่คำขอผลิต (มิใช่ปลูก) ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ขั้นตอนการยื่นคำขอผลิต (มิใชป่ลูก)  ทางระบบสารสนเทศ  (e-Submission) 
 
1. ระบบแสดงหน้าแรก เลือก จังหวัดที่ท่านต้องการ  

 
 

 
2.  เลือกประเภทใบอนุญาตที่ท่านต้องการ ยื่นคำขอ (กรณี ผลิต > มิใช่ปลูก) 

กรุณาตรวตสอบ ชื่อจังหวัดว่าตรงตามที่ท่านได้เลือกมาก่อนหน้าน้ีรึไม่ ถ้าถูกต้องต้องแล้ว กด + ขอใบอนุญาตใหม ่
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3.  เลือกประเภทผู้ขอรับอนญุาตใบอนญุาตผลิต(มิใช่ปลูก)  
เลือกประเภทผู้ขอนุญาต จากนั้นกด ถัดไป 

 
4. ระบบจะดึงข้อมูลผูร้ับอนญุาตมาแสดง  

4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
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4.2 กรอกเลขบัตรประชาชน ผู้ดำเนินกจิการ 
4.2.1 กรอกเลขบัตรประชาชน  
4.2.2 กดปุ่ม ดึงข้อมลู 
4.2.3 ข้อมูลผู้ดำเนินกิจการจะแสดง (กรุณาตรวจสอบความถูกของข้อมูล) 
4.2.4 กดถัดไป 

 
5. หน้าเพิ่มข้อมูลสถานที่มิใช่ปลูกกญัชง 

กดปุ่ม เพิม่รายการ 
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5.1 หน้าเพิ่ม ข้อมลูพื้นที่กญัชง  
เลือกวัตถุประสงค์ทีท่่านต้องการ ขออนุญาต 

 
5.2 เลือกสถานที ่

สถานที่จะกรองตามจังหวัดที่ท่านเลือกมาตั้งแต่ต้น (โดยสถานที่ที่แสดงจะเป็นสถานที่ที่อยู่ใน ฐานข้อมลูกลาง) 
กรณีที่ไม่มสีถานที่ สามารถเลือก อื่นๆ จะสามารถพมิพ์ สถานที่ได้ 
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เมื่อเลือกสถานที่ที่ต้องการแล้ว ข้อมูลจะแสดง  หากไม่มีข้อมูลสถานที่ในระบบให้เลือกอื่น ๆ  แล้วกรอกข้อมูล
สถานที่เข้าสู่ระบบสารสนเทศ 

 
 
6. หน้าเพิ่มส่วนของกญัชงที่ใช้ผลิตและแหลง่ที่มา 
กดที่ปุ่ม เครื่องหมาย + เพื่อทำการเพิ่มข้อมลู   

 
6.1 เลือกส่วนของกัญชง และเลือกแหลง่ที่มา (แหลง่ที่มาจะแสดงผูร้ับอนุญาตทีม่ีใบอนญุาตผลิตปลูก) 
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กรณี แหลง่ที่มาไมส่ามารถระบุได้ให้ท่านเลือก  

 
เลือกผลผลิตที่ได้ และกดปุ่มบันทึกส่วนของกญัชงที่ใช้ผลิต 

 
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ กดบันทึกพื้นที่ปลูกกญัชง 
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7. เมื่อบันทึกข้อมลูแล้ว ข้อมูลส่วนของกญัชงที่ใช้ผลิตและแหลง่ที่มา จะแสดงข้อมูลลงตาราง  

 >> กรณีทีส่่วนที่ใช้ในการปลูกมากว่า 1 รายการ เพื่อทำการเพิม่ข้อมลูและทำข้ันตอนที่ 6 ซ้ำ 

>>กรณีมีการแก้ไขข้อมลูส่วนที่ใช้ในการปลกู ระบบแสดงข้อมูลทีท่่านได้ทำการบันทกึมาก่อนหน้านี ้

>>กรณีทีท่่านต้องการ ลบ ข้อมลู 
 

 
 
เมื่อเพิ่มข้อมลูส่วนที่ใช้ในการปลูก ครบถ้วนแล้ว กดที่ปุ่ม บนัทึกพื้นทีป่ลกูกัญชง 
 
7.1 ระบบแสดงบันทึกสำเร็จ กด OK 
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8. ระบบแสดงหน้าข้อมลูพื้นทีป่ลกูกัญชง 

  กรณีมีสถานที่ปลูกกญัชงมากกว่า 1 ให้กดปุ่ม+เพิ่มรายการ แล้วเพิ่มข้อมูล ตามข้อ 5 ซ้ำ 

กรณีมีการแก้ไขข้อมูลพื้นที่ปลูกกญัชง  

กรณีที่ท่านต้องการ ลบ พื้นทีป่ลกูกัญชง 
 

 
 
กรณีที่เพิ่มข้อมลูพื้นทีป่ลูกกัญชงครบถ้วนแล้ว ให้ท่านกด ปุม่ ถัดไป 
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9. หน้าเอกสารแนบ  
กรุณาแนบไฟล์ และ เพิ่มแผนรายการผลิตและแผนการใช้ประโยชน ์
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9.1 หน้าเพิ่มแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ 
ระบบจะแสดงหน้า แผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ 

 
 
9.2 เลือกวันที่กำหนดการผลิต 
 

 
 
9.3 เลือกส่วนของกัญชงที่ใช้ประโยชน์ และการนำกัญชงไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 



 

Project ID : คู่มือการขออนุญาตกัญชง Page  47 of 128 
Doc. ID: คู่มือกัญชง-V002  กองควบคุมวัตถุเสพติด 

เมื่อเพิ่มข้อมลูแล้วข้อมลูจะแสดงลงตาราง 

 
 
จากนั้นกด บันทกึข้อมลู 
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9.4 ระบบแสดงยืนยันการรายการหรือไม ่

 
9.5 ระบบแสดงส่งเรื่องสำเรจ็ 

 
 
10. ตรวจสอบข้อมูลการยื่นคำขอ 
ระบบแสดงรายการการยื่นคำขอ กดจัดการคำร้อง 
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ระบบแสดงใบคำขอใบรบัใบอนญุาตผลิต (ทีม่ิใช่ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชง 

 >> กดดูข้อมลูรวม จะแสดงใบคำขอ 

>> กรณีคำขอตรวจสอบข้อมลูครบถ้วยถูกต้องแล้ว 

>> กรณีคำขอนั้น ผิด หรือ ตรวจสอบแล้วข้อมลูไม่ถูกต้อง 
 

 
 
10.1 ระบบแสดงยืนยันการรายการหรือไม่ 
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10.2 ระบบแสดงส่งเรื่องสำเรจ็ 

 
 
10.3 จบกระบวนการยื่นคำขอ 
สถานะ จะเป็น  ส่งเรื่องรอพิจารณา 

 
 
ข้ันตอนเจ้าหน้าที่พิจารณา ไปบทที่  9 
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บทที่  5 
การยื่นคำขอครอบครองกัญชง 

 
ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท  5  เฉพาะกัญชง 

(Hemp)  ไดท้ี่จังหวัดที่สถานที่ครอบครองตั้งอยู่  เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำขอผ่านระบบสารสนเทศได้เท่านั้น    
❖ สถานที่ครอบครองอยู่ที่ต่างจังหวัด  ให้ยืน่คำขอครอบครองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
❖ สถานที่ครอบครองอยู่ที่กรุงเทพฯ  ให้ยืน่คำขอครอบครองทีส่ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ขั้นตอนการยื่นคำขอครอบครองทางระบบสารสนเทศ  (e-Submission) 
 
1. ระบบแสดงหน้าแรก เลือก จังหวัดที่ท่านต้องการ 
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2. เลือกประเภทใบอนญุาตที่ท่านตอ้งการ ยื่นคำขอ (กรณี ครอบครอง) 
กรุณาตรวตสอบ ชื่อจังหวัดว่าตรงตามที่ท่านได้เลือกมาก่อนหน้าน้ีรึไม่ ถ้าถูกต้องต้องแล้ว กด + ขอใบอนุญาตใหม ่

 
 
 
3. เลือกประเภทการขอรบัใบอนญุาตครอบครอง 

เลือกประเภทผู้ขอนุญาต จากนั้นกด ถัดไป 
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4. ระบบจะดึงข้อมูลผูร้ับอนญุาตมาให้  
4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

 
 

4.2 กรอกเลขบัตรประชาชน ผู้ดำเนินกจิการ 
4.2.1 กรอกเลขบัตรประชาชน  
4.2.2 กดปุ่ม ดึงข้อมลู 
4.2.3 ข้อมูลผู้ดำเนินกิจการจะแสดง (กรุณาตรวจสอบความถูกของข้อมูล) 
4.2.4 กดถัดไป 
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4.3 หน้าเพิ่มข้อมลูสถานที่ครอบครองกัญชง 
กด + เพิ่มรายการ 
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5. หน้าเพิ่ม ข้อมลูพื้นทีก่ัญชง  
เลือกวัตถุประสงค์ทีท่่านต้องการ ขออนุญาต 

 
5.1 กรณีเลือกวัตถุประสงค์เป็นเพื่อประโยชน์การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรงุพันธ์ุ 
- ต้องกรอก ช่ือโครงการ  
- กรณีโครงการมีกว่ากว่า 1 โครงการ กดปุ่ม + เพือ่เพิม่โครงการ 

 
การเพิม่ช่ือโครงการ กรอกช่ือโครงการ จากนั้นกดบันทึก 
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5.2 ระบบจะแสดงรายช่ือโครงการ 

 
6. การเพิ่มรายละเอียดสถานที่ครอบครอง 
สถานที่จะกรองตามจังหวัดที่ท่านเลือกมาตั้งแต่ต้น (โดยสถานที่ที่แสดงจะเป็นสถานที่ที่อยู่ใน ฐานข้อมลูกลาง) 
กรณีที่ไม่มสีถานที่ สามารถเลือก อื่นๆ จะสามารถพมิพ์ สถานที่ได้ 
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เมื่อเลือกสถานทีท่ี่ต้องการแล้ว ข้อมลูจะแสดง 

 
7. การเพิ่ม กญัชง (Hemp) ที่ขออนญุาต 
กดที่ปุ่ม เครื่องหมาย + เพื่อทำการเพิ่มข้อมลู 

 
7.1 หน้าเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ ์
กรอกข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วกดบันทึก 
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ข้อมูลทีท่่านกรอก จะถูกบันทึกลงตาราง 

>> กรณีเพิ่มกัญชง (Hemp) ที่ขออนุญาต มากกว่า 1 เพื่อทำการเพิ่มข้อมลูและทำข้ันตอนที่ 7 ซ้ำ 

>>กรณีมีการแก้ไขข้อมลูกัญชง (Hemp) ที่ขออนุญาตระบบแสดงข้อมูลที่ท่านได้ทำการบันทกึมาก่อน 

>>กรณีทีท่่านต้องการ ลบ ข้อมลูกญัชง (Hemp) ที่ขออนุญาต 

 
 
เมื่อท่านกรอกข้อมลูกัญชง (Hemp) ที่ขออนุญาต ครบถ้วนแล้ว กด บันทึกพื้นทีป่ลกูกัญชง 
 
7.2 ระบบแสดงบันทึกสำเร็จ กด OK 
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8. ระบบแสดงหน้าข้อมลูสถานที่ครอบครองกัญชง 

 กรณีมีสถานที่ครอบครองกัญชงมากกว่า 1 ให้กดปุ่ม +เพิ่มรายการ แล้วเพิ่มข้อมลู ตามข้อ 4.3 ซ้ำ 

กรณีมีการแก้ไขสถานที่ครอบครองกญัชง 

กรณีที่ท่านต้องการ ลบ สถานที่ครอบครองกัญชง 
 

 
 
กรณีที่เพิ่มสถานที่ครอบครองกัญชงครบถ้วนแล้ว ให้ท่านกด ปุ่ม ถัดไป 
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9. หน้าเอกสารแนบ 
กรุณาแนบไฟล์ และ เพิ่มแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ 

 
 
9.1 หน้าเพิ่มแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ 
เพิ่มส่วนที่ใช้ประโยชน์ โดยการปุม่ +  

 
เมื่อเพิ่มข้อมลูครบถ้วนแล้ว กด x เพื่อปิดหน้า 
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จากนั้นกด บันทกึข้อมลู 

 
9.2 ระบบแสดงยืนยันการรายการหรือไม ่

 
9.3 ระบบแสดงส่งเรื่องสำเรจ็ 

 
 
10. ตรวจสอบข้อมูลการยื่นคำขอ 
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ระบบแสดงรายการการยื่นคำขอ กดจัดการคำร้อง 

 
ระบบแสดงใบคำขอใบรบัใบอนญุาตครอบครองยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง 

 >> กดดูข้อมลูรวม จะแสดงใบคำขอ 

>> กรณีคำขอตรวจสอบข้อมลูครบถ้วยถูกต้องแล้ว 

>> กรณีคำขอนั้น ผิด หรือ ตรวจสอบแล้วข้อมลูไม่ถูกต้อง 
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10.1 ระบบแสดงยืนยันการรายการหรือไม่ 

 
10.2 ระบบแสดงส่งเรื่องสำเรจ็ 

 
 
10.3 จบกระบวนการยื่นคำขอ 
สถานะ ต้องเป็น ส่งเรื่องและรอพิจารณา 

 
 
ข้ันตอนเจ้าหน้าที่พิจารณา ไปบทที่  9 
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บทที่  6 
การยื่นคำขอจำหน่ายกัญชง 

 
ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับอนุญาตจำหน่ายยาเสพตดิให้โทษในประเภท  5  เฉพาะกัญชง (Hemp)  

ไดท้ี่จังหวัดทีส่ถานทีจ่ำหน่ายตั้งอยู่  เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำขอผ่านระบบสารสนเทศได้เท่านั้น    
❖ สถานที่จำหนา่ยอยู่ที่ต่างจังหวัด  ให้ยืน่คำขอจำหน่ายทีส่ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
❖ สถานที่จำหน่ายอยู่ที่กรุงเทพฯ  ให้ยืน่คำขอจำหนา่ยทีส่ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ขั้นตอนการยื่นคำขอผลิต (ปลูก)  ทางระบบสารสนเทศ  (e-Submission) 
 
1. ระบบแสดงหน้าแรก เลือก จังหวัดที่ท่านต้องการ 

 
 

 
2. เลือกประเภทใบอนญุาตที่ท่านตอ้งการ ยื่นคำขอ (กรณี จำหน่าย) 
กรุณาตรวตสอบ ช่ือจังหวัดว่าตรงตามที่ท่านได้เลือกมาก่อนหน้านี้รึไม่ ถ้าถูกต้องต้องแล้ว กด + ขอใบอนุญาตใหม ่
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3. เลือกประเภทผู้ขออนุญาตเลือกประเภทผู้ขอนุญาต จากนั้นกด ถัดไป 

 
4. ระบบจะดึงข้อมูลผู้ขออนญุาตมาแสดง 

4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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4.2 กรอกเลขบัตรประชาชน ผู้ดำเนินกจิการ 
4.2.1 กรอกเลขบัตรประชาชน  
4.2.2 กดปุ่ม ดึงข้อมลู 
4.2.3 ข้อมูลผู้ดำเนินกิจการจะแสดง (กรุณาตรวจสอบความถูกของข้อมูล) 
4.2.4 กดถัดไป 

 
5. หน้าเพิ่มสถานที่จำหน่าย 
กดปุ่ม เพิม่รายการ 
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5.1 หน้าเพิ่มข้อมลูสถานที่จำหน่าย 
เลือกวัตถุประสงค์ทีท่่านต้องการ 

 
5.2 เลือกสถานที ่
สถานที่จะกรองตามจังหวัดที่ท่านเลือกมาตั้งแต่ต้น (โดยสถานที่ที่แสดงจะเป็นสถานที่ที่อยู่ใน ฐานข้อมลูกลาง) 
กรณีที่ไม่มสีถานที่ สามารถเลือก อื่นๆ จะสามารถพมิพ์ สถานที่ได้ 
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เมื่อเลือกสถานทีท่ี่ต้องการแล้ว ข้อมลูจะแสดง 

 
6. หน้าเพิ่มข้อมูลกญัชง (Hemp) ที่ขออนญุาต 
กดที่ปุ่ม เครื่องหมาย + เพื่อทำการเพิ่มข้อมลู 

 
6.1 ระบบแสดงหน้าประเภทผลิตภัณฑ ์
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6.1.1 ประเภทใบอนุญาต (กญัชา / กัญชง) 
 เลือกใบอนญุาตที่ .................... 

 
 
กรณีที่ระบุใบอนุญาต ไม่ได้ ให้เลือ่นมาล่างสุดแล้ว เลือก ตามรูป 
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ข้อมูลทีท่่านกรอก จะถูกบันทึกลงตาราง 

>> กรณีเพิ่มกัญชง (Hemp) ที่ขออนุญาต มากกว่า 1 เพื่อทำการเพิ่มข้อมลูและทำข้ันตอนที่ 6 ซ้ำ 

>>กรณีมีการแก้ไขข้อมลูกัญชง (Hemp) ที่ขออนุญาต ระบบแสดงข้อมูลที่ท่านได้ทำการบันทกึมาก่อน 

>>กรณีทีท่่านต้องการ ลบ ข้อมลูกญัชง (Hemp) ที่ขออนุญาต 

 
 
เมื่อท่านกรอกข้อมลูกัญชง (Hemp) ที่ขออนญุาต ครบถ้วนแล้ว กด บันทึกพื้นทีป่ลกูกัญชง 
 
6.2 ระบบแสดงบันทึกสำเร็จ กด OK 
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7. ระบบแสดงหน้าข้อมลูสถานทีจ่ำหน่าย 

 กรณีมีสถานทีจ่ำหน่ายมากกว่า 1 ให้กดปุ่ม +เพิ่มรายการ แล้วเพิ่มข้อมูล ตามข้อ 5 ซ้ำ 

กรณีมีการแก้ไขสถานทีจ่ำหน่าย 

กรณีที่ท่านต้องการ ลบ สถานทีจ่ำหน่าย 

 
8. หน้าเอกสารแนบ 
กรุณาแนบไฟล์ และ เพิ่มแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ 
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8.1 หน้าเพิ่มแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน ์

 
 
เลือกประเภทของที่อยูผู่้ซื้อ จากนั้นกด ดึงข้อมลู  
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เพิ่มส่วนของกัญชงที่จำหน่าย 

 
จากนั้นกด x เพิ่มปิดหน้า 
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จากนั้นกดบันทึกข้อมลู 

 
 
8.2 ระบบแสดง ยืนยันการบันทึก กด OK 

 
8.3 ระบบแสดง บันทกึสำเรจ็ กด OK 
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9. ตรวจสอบข้อมลูการยื่นคำขอ 
ระบบแสดงรายการการยื่นคำขอ กดจัดการคำร้อง 

 
 
ระบบแสดงใบคำขอใบรบัใบอนญุาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชง 

 >> กดดูข้อมลูรวม จะแสดงใบคำขอ 

>> กรณีคำขอตรวจสอบข้อมลูครบถ้วยถูกต้องแล้ว 

>> กรณีคำขอนั้น ผิด หรือ ตรวจสอบแล้วข้อมลูไม่ถูกต้อง 
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9.1 ระบบแสดงยืนยันการรายการหรือไม่ 

 
9.2 ระบบแสดงส่งเรื่องสำเรจ็ 

 
 
9.3 จบกระบวนการยื่นคำขอ  
สถานะ ต้องเป็น ส่งเรื่องและรอพิจารณา 

 
 
ข้ันตอนเจ้าหน้าที่พิจารณา ไปบทที่  9 
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บทที่  7 
การยื่นคำขอนำเข้ากัญชง   

 
ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท  5  เฉพาะกญัชง (Hemp)    

ไดท้ี่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำขอผ่านระบบสารสนเทศได้   
ขั้นตอนการยื่นคำขอนำเขา้ทางระบบสารสนเทศ  (e-Submission) 
 
1. ระบบแสดงหน้าแรก เลือก จังหวัดที่ท่านต้องการ 

 
 

 
2. เลือกประเภทใบอนญุาตที่ท่านตอ้งการ ยื่นคำขอ (กรณี นำเข้า) 

กรุณาตรวตสอบ ชื่อจังหวัดว่าตรงตามที่ท่านได้เลือกมาก่อนหน้าน้ีรึไม่ ถ้าถูกต้องต้องแล้ว กด + ขอใบอนุญาตใหม ่
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3. เลือกประเภทผู้ขออนุญาตนำเข้า 
เลือกประเภทผู้ขอนุญาต จากนั้นกด ถัดไป 

 
4. ระบบจะดึงข้อมูลผูร้ับอนญุาตมาให้  

4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
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4.2 กรอกเลขบัตรประชาชน ผู้ดำเนินกจิการ 
4.2.1 กรอกเลขบัตรประชาชน  
4.2.2 กดปุ่ม ดึงข้อมลู 
4.2.3 ข้อมูลผู้ดำเนินกิจการจะแสดง (กรุณาตรวจสอบความถูกของข้อมูล) 
4.2.4 กดถัดไป 

 
4.3 หน้าเพิ่มข้อมลูสถานที่ นำเข้า กัญชง  
กด + เพิ่มรายการ 

 
 
5. หน้าเพิ่ม ข้อมลูพื้นทีก่ัญชง  
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เลือกวัตถุประสงค์ทีท่่านต้องการ ขออนุญาต 

 
5.1 กรณีเลือกวัตถุประสงค์เป็นเพื่อประโยชน์การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรงุพันธ์ุ 
- ต้องกรอก ช่ือโครงการ  
- กรณีโครงการมีกว่ากว่า 1 โครงการ กดปุ่ม + เพือ่เพิม่โครงการ 

 
การเพิม่ช่ือโครงการ กรอกช่ือโครงการ จากนั้นกดบันทึก 
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5.2 ระบบจะแสดงรายช่ือโครงการ 

 
6. การเพิ่มรายละเอียดสถานที่นำเข้า 
สถานที่จะกรองตามจังหวัดที่ท่านเลือกมาตั้งแต่ต้น (โดยสถานที่ที่แสดงจะเป็นสถานที่ที่อยู่ใน ฐานข้อมลูกลาง) 
กรณีที่ไม่มสีถานที่ สามารถเลือก อื่นๆ จะสามารถพมิพ์ สถานที่ได้ 

 
 



 

Project ID : คู่มือการขออนุญาตกัญชง Page  82 of 128 
Doc. ID: คู่มือกัญชง-V002  กองควบคุมวัตถุเสพติด 

เมื่อเลือกสถานทีท่ี่ต้องการแล้ว ข้อมลูจะแสดง 

 
7. การเพิ่มสถานทีเ่ก็บ กด + (เพิ่มเฉพาะกรณีที่ สถานทีเ่กบ็เป็นคนละแหง่กบัสถานที่นำเข้า เท่านั้น) 

 
ระบบแสดงกรอกข้อมลู ระบบจงึดึงข้อมูล ตามฐานข้อมลูกลางมาให้ กรณีไม่มีข้อมลูใหเ้ลือก อื่นๆ เพื่อกรอกข้อมลู 
จากนั้นกดบันทึกข้อมลู 
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เมื่อกดบันทึกกข้อมลูแล้ว ข้อมูลจะแสดงที่ตาราง 

>> กรณีเพิ่มสถานทีเ่ก็บกัญชง มากกว่า 1 เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลและทำข้ันตอนที่ 7 ซ้ำ 

>>กรณีมีการแก้ไขสถานทีเ่ก็บ ระบบแสดงข้อมลูที่ท่านได้ทำการบันทกึมากอ่นหน้านี ้

>>กรณีทีท่่านต้องการ ลบ ข้อมลูกญัชง (Hemp) ที่ขออนุญาต 
 

 
7. การเพิ่ม กญัชง (Hemp) ที่ขออนญุาต 
กดที่ปุ่ม เครื่องหมาย + เพื่อทำการเพิ่มข้อมลู 
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7.1 หน้าเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ ์
กรอกข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วกดบันทึก 

 
ข้อมูลทีท่่านกรอกข้อมลูแล้ว จะถูกบันทึกลงตาราง 

>> กรณีเพิ่มกัญชง (Hemp) ที่ขออนุญาต มากกว่า 1 เพื่อทำการเพิ่มข้อมลูและทำข้ันตอนที่ 7 ซ้ำ 

>>กรณีมีการแก้ไขข้อมลูกัญชง (Hemp) ที่ขออนุญาต ระบบแสดงข้อมูลที่ท่านได้ทำการบันทกึมาก่อน 

>>กรณีทีท่่านต้องการ ลบ ข้อมลูกญัชง (Hemp) ที่ขออนุญาต 

 
 
เมื่อท่านกรอกข้อมลูกัญชง (Hemp) ที่ขออนุญาต ครบถ้วนแล้ว กด บันทึกพื้นทีป่ลกูกัญชง 
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7.2 ระบบแสดงบันทึกสำเร็จ กด OK 

 
 
8. ระบบแสดงหน้าข้อมลูสถานที่นำเข้ากัญชง 

กรณีมีการแก้ไขสถานที่นำเข้ากญัชง 

กรณีที่ท่านต้องการ ลบ สถานที่นำเข้ากัญชง 
 

 
 
กรณีที่เพิ่มสถานที่นำเข้ากัญชงครบถ้วนแล้ว ให้ท่านกด ปุ่ม ถัดไป 
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9. หน้าเอกสารแนบ 
กรุณาแนบไฟล์ และ เพิ่มรายการแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน ์
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9.1 หน้าเพิ่มแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ 
เพิ่มส่วนที่ใช้ประโยชน์ โดยการปุม่ +  

 
เมื่อเพิ่มข้อมลูครบถ้วนแล้ว กด x เพื่อปิดหน้า 

 
จากนั้นกด บันทกึข้อมลู 
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9.2 ระบบแสดงยืนยันการรายการหรือไม่ 

 
9.3 ระบบแสดงส่งเรื่องสำเรจ็ 

 
 
10. ตรวจสอบข้อมูลการยื่นคำขอ 
ระบบแสดงรายการการยื่นคำขอ กดจัดการคำร้อง 
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ระบบแสดงใบคำขอใบรบัใบอนญุาตนำเข้ายาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง 

 >> กดดูข้อมลูรวม จะแสดงใบคำขอ 

>> กรณีคำขอตรวจสอบข้อมลูครบถ้วยถูกต้องแล้ว 

>> กรณีคำขอนั้น ผิด หรือ ตรวจสอบแล้วข้อมลูไม่ถูกต้อง 

 
10.1 ระบบแสดงยืนยันการรายการหรือไม่ 

 
10.2 ระบบแสดงส่งเรื่องสำเรจ็ 

 
10.3 จบกระบวนการยื่นคำขอ 
สถานะ ต้องเป็น ส่งเรื่องและรอพิจารณา 
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ข้ันตอนเจ้าหน้าที่พิจารณา ไปบทที่  9 
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บทที่  8 
การยื่นคำขอส่งออกกัญชง   

 
ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับอนุญาตผลิต (ปลกู) ยาเสพติดให้โทษในประเภท  5  เฉพาะกัญชง (Hemp)  ได้
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น  เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำขอผ่านระบบสารสนเทศได้    
ขั้นตอนการยื่นคำขอส่งออกทางระบบสารสนเทศ  (e-Submission) 
 
1. ระบบแสดงหน้าแรก เลือก จังหวัดที่ท่านต้องการ 

 
 

 
2. เลือกประเภทใบอนญุาตที่ท่านตอ้งการ ยื่นคำขอ (กรณี ส่งออก) 

กรุณาตรวตสอบ ชื่อจังหวัดว่าตรงตามที่ท่านได้เลือกมาก่อนหน้าน้ีรึไม่ ถ้าถูกต้องต้องแล้ว กด + ขอใบอนุญาตใหม ่
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3. เลือกประเภทผู้ขออนุญาตส่งออก 
เลือกประเภทผู้ขอนุญาต จากนั้นกด ถัดไป 

 
4. ระบบจะดึงข้อมูลผูร้ับอนญุาตมาให้  

4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
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4.2 กรอกเลขบัตรประชาชน ผู้ดำเนินกจิการ 
4.2.1 กรอกเลขบัตรประชาชน  
4.2.2 กดปุ่ม ดึงข้อมลู 
4.2.3 ข้อมูลผู้ดำเนินกิจการจะแสดง (กรุณาตรวจสอบความถูกของข้อมูล) 
4.2.4 กดถัดไป 

 
4.3 หน้าเพิ่มข้อมลูสถานที่ ส่งออก กัญชง  

 
 
 
5. หน้าเพิ่ม ข้อมลูพื้นทีก่ัญชง  
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เลือกวัตถุประสงค์ทีท่่านต้องการ ขออนุญาต 

 
5.1 กรณีเลือกวัตถุประสงค์เป็นเพื่อประโยชน์การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรงุพันธ์ุ 
- ต้องกรอก ช่ือโครงการ  
- กรณีโครงการมีกว่ากว่า 1 โครงการ กดปุ่ม + เพือ่เพิม่โครงการ 

 
การเพิม่ช่ือโครงการ กรอกช่ือโครงการ จากนั้นกดบันทึก 
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5.2 ระบบจะแสดงรายช่ือโครงการ 

 
6. การเพิ่มรายละเอียดสถานทีส่่งออก 
สถานที่จะกรองตามจังหวัดที่ท่านเลือกมาตั้งแต่ต้น (โดยสถานที่ที่แสดงจะเป็นสถานที่ที่อยู่ใน ฐานข้อมลูกลาง) 
กรณีที่ไม่มสีถานที่ สามารถเลือก อื่นๆ จะสามารถพมิพ์ สถานที่ได้ 
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เมื่อเลือกสถานทีท่ี่ต้องการแล้ว ข้อมลูจะแสดง 

 
7. การเพิ่มสถานทีเ่ก็บ กด + (เพิ่มเฉพาะกรณีที่ สถานทีเ่กบ็เป็นคนละแหง่กบัสถานทีส่่งออก เท่านั้น) 

 
ระบบแสดงกรอกข้อมลู ระบบจงึดึงข้อมูล ตามฐานข้อมลูกลางมาให้ กรณีไม่มีข้อมลูใหเ้ลือก อื่นๆ เพื่อกรอกข้อมลู 
จากนั้นกดบันทึกข้อมลู 
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เมื่อกดบันทึกข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะแสดงที่ตาราง 

>> กรณีเพิ่มสถานทีเ่ก็บกัญชง มากกว่า 1 เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลและทำข้ันตอนที่ 7 ซ้ำ 

>>กรณีมีการแก้ไขสถานทีเ่ก็บ ระบบแสดงข้อมลูที่ท่านได้ทำการบันทกึมากอ่นหน้านี ้

>>กรณีทีท่่านต้องการ ลบ ข้อมลูกญัชง (Hemp) ที่ขออนุญาต 
 

 
7. การเพิ่ม กญัชง (Hemp) ที่ขออนญุาต 
กดที่ปุ่ม เครื่องหมาย + เพื่อทำการเพิ่มข้อมลู 
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7.1 หน้าเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ ์
กรอกข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วกดบันทึก 

 
ข้อมูลทีท่่านกรอกข้อมลูแล้ว จะถูกบันทึกลงตาราง 

>> กรณีเพิ่มกัญชง (Hemp) ที่ขออนุญาต มากกว่า 1 เพื่อทำการเพิ่มข้อมลูและทำข้ันตอนที่ 7 ซ้ำ 

>>กรณีมีการแก้ไขข้อมลูกัญชง (Hemp) ที่ขออนุญาต ระบบแสดงข้อมูลที่ท่านได้ทำการบันทกึมาก่อน 

>>กรณีทีท่่านต้องการ ลบ ข้อมลูกญัชง (Hemp) ที่ขออนุญาต 

 
 
เมื่อท่านกรอกข้อมลูกัญชง (Hemp) ที่ขออนุญาต ครบถ้วนแล้ว กด บันทึกพื้นทีป่ลกูกัญชง 
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7.2 ระบบแสดงบันทึกสำเร็จ กด OK 

 
 
8. ระบบแสดงหน้าข้อมลูสถานทีส่่งออกกญัชง 

กรณีมีการแก้ไขสถานทีส่่งออกกัญชง 

กรณีที่ท่านต้องการ ลบ สถานทีส่ง่ออกกญัชง 
 

 
 
กรณีที่เพิ่มสถานที่สง่ออกกัญชงครบถ้วนแล้ว ให้ท่านกด ปุ่ม ถัดไป 
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9. หน้าเอกสารแนบ 
กรุณาแนบไฟล์ และ เพิ่มรายการแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน ์
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9.1 หน้าเพิ่มแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ 

 
เลือกข้อมลูกำหนดการส่งออก 

 
จากนั้นเลือกประเทศส่งออก 

 
เมื่อเพิ่มข้อมลูครบถ้วนแล้ว กด x เพื่อปิดหน้า 
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จากนั้นกด บันทกึข้อมลู 

 
 
9.2 ระบบแสดงยืนยันการรายการหรือไม่ 

 
9.3 ระบบแสดงส่งเรื่องสำเรจ็ 
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10. ตรวจสอบข้อมูลการยื่นคำขอ 
ระบบแสดงรายการการยื่นคำขอ กดจัดการคำร้อง 

 
 
ระบบแสดงใบคำขอใบรบัใบอนญุาตสง่ออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชง 

 >> กดดูข้อมลูรวม จะแสดงใบคำขอ 

>> กรณีคำขอตรวจสอบข้อมลูครบถ้วยถูกต้องแล้ว 

>> กรณีคำขอนั้น ผิด หรือ ตรวจสอบแล้วข้อมลูไม่ถูกต้อง 
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10.1 ระบบแสดงยืนยันการรายการหรือไม่ 

 
10.2 ระบบแสดงส่งเรื่องสำเรจ็ 

 
10.3 จบกระบวนการยื่นคำขอ 
สถานะ ต้องเป็น ส่งเรื่องและรอพิจารณา 

 
 
ข้ันตอนเจ้าหน้าที่พิจารณา ไปบทที่  9 
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บทที่  9 
การพิจารณาคำขอรับอนุญาตเก่ียวกับกัญชงของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
กรณีการพิจารณาคำขอผลิต (ปลูก) และผลิต (สกัด)   

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค (สสจ)  รับเรื่องและดำเนินการแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการ
จังหวัด  จากนั้นส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุญาตต่อไป 
1.  เลือกคำขอที่ต้องการดำเนินการ  และ พจิารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

 

 
>> กดดูข้อมลูรวม ระบบจะแสดงหน้า PDF ใบคำขอมาใหต้รวจสอบความถูกต้อง 

หากถูกต้องครบถ้วนจงึกดปุม่รบัคำขอ  
หากไม่ถูกต้องให้กดปุ่มคืนเรื่อง  พร้อมแจ้งเหตุผลเพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขและส่งเรื่องเข้า

ระบบใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 
2.  พิจารณาปรบัสถานะ รบัคำขอ 
กลับมาที่หน้าเจ้าหน้าที่ เลือกคำขอใบอนุญาตกญัชง ระบบจะแสดงรายการทัง้หมดที่ยื่นเข้ามา 

>> กดดูข้อมลูรวม ระบบจะแสดงหน้า PDF ใบคำขอมาใหต้รวจสอบความถูกต้อง 

  >> กดรับคำขอ กรณีคำขอถูกต้องครบถ้วน  

 >> กดคืนคำขอ กรณีคำขอไม่ถูกต้อง หรือกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน 
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ระบบแสดงยืนยันการทำรายการ กด OK 

 
 
ระบบแสดงบันทกึรายการสำเรจ็ 
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สถานะคำขอ จะปรับเป็นรับคำขอ 

 
 

เมื่อดำเนินการรับคำขอเรียบร้อยแล้ว  ส่วนภูมิภาค (สสจ.)  จึงเดินทางไปตรวจสถานที่และนำเรื่องเข้า
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด  เมื่อกรรมการจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้ว  จึงดำเนินการแนบรายงานการประชุม
พร้อมกับส่งเรื ่องให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาต่อไป  หากคณะกรรมการจังหวัดไม่ให้
ความเห็นชอบ  ให้คืนคำขอไปยังผู้ประกอบการ  พร้อมแจ้งเหตุผลเพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขและส่ง
เรื่องเข้าระบบใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 

   
>> กดแนบเอกสารการประชุมและส่งเรื่องให้ อย กรณีคำผา่นการเห็นชอบจากทีป่ระชุม   

  
>> กดคืนคำขอ กรณีคำขอไม่ถูกต้อง กรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือกรณีไม่ผ่านการเห็นชอบที่ประชุม 
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3. กรณีกดปุ่ม ผ่านการเห็นชอบ  
ระบบจะแสดงหน้าแนบเอกสาร เลือกไฟล์ รายงานการประชุม จากนั้นกดบันทกึ 

 
 
ระบบแสดงหน้า POP UP 

 
 

ระบบแสดงคำขอ  
สถานะจะเป็น ผ่านการเห็นชอบโดย สสจ. 
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กรณีการพิจารณาคำขอจำหน่ายและครอบครอง (สสจ. สามารถพิจารณาอนุมัติได้)  
พิจารณาปรับสถานะ รบัคำขอ 
กลับมาที่หน้าเจ้าหน้าที่ เลือกคำขอใบอนุญาตกญัชง ระบบจะแสดงรายการทัง้หมดที่ยื่นเข้ามา 

>> กดดูข้อมลูรวม ระบบจะแสดงหน้า PDF ใบคำขอมาใหต้รวจสอบความถูกต้อง 

  >> กดรับคำขอ กรณีคำขอถูกต้องครบถ้วน  

 >> กดคืนคำขอ กรณีคำขอไม่ถูกต้อง หรือกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน 
 

 
 
ระบบแสดงยืนยันการทำรายการ กด OK 
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ระบบแสดงบันทกึรายการสำเรจ็ 

 
 
สถานะคำขอ จะปรับเป็นรับคำขอ 
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กรณีการพิจารณาปรับสถานะ เสนอลงนาม 

>> กดดูข้อมลูรวม ระบบจะแสดงหน้า PDF ใบคำขอมาใหต้รวจสอบความถูกต้อง 

  >> กดเสนอลงนาม กรณีคำขอถูกต้องครบถ้วน  

 >> กดคืนคำขอ กรณีคำขอไม่ถูกต้อง หรือกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน 
- ระบบแสดง รายการสถานทีท่ั้งหมดทีม่ีการยื่นคำขอเข้ามาเลือกสถานทีโ่ดยติ๊กเครื่องหมายถูก หน้า

สถานที่ที่ท่านต้องการ 
-  เลือกวันที่ ให้ไว้ ณ กับ วันที่ ใช้ได้ ถึง 
- จากนั้นกด ยืนยัน 

 
ระบบแสดงการยืนยันการทำรายการ 

 
ระบบแสดงบันทกึสำเรจ็ 
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สถานะคำขอจะปรบัเป็นเสนอลงนาม และจะได้เลขที่ ใบอนญุาต 

 
กรณีการพิจารณาปรับสถานะ อนุมัติ 

>> กดดูข้อมลูรวม ระบบจะแสดงหน้า PDF ใบอนญุาตให้ตรวจสอบความถูกต้อง 

  >> กดอนมุัติ กรณีคำขอถูกต้องครบถ้วน  

 >> กดคืนคำขอ กรณีคำขอไม่ถูกต้อง หรือกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน 
 
เมื่อกดอนมุัติแล้วระบจะแสดง ให้เลือก ต้องชำระค่าธรรมเนยีมหรอืไม่ต้องชำระต่าธรรมเนียม 

 
 

หมายเหตุ  กรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมที่ สสจ หรือที่หน่วยงานที่ยื่นคำขอ  ไม่สะดวกไป
ชำระเงินที่ธนาคาร  ให้เจ้าหน้าที่เลือก  “ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม”  จากนั้นดำเนินการออกใบอนุญาตตามปกติ  
ส่วนการชำระค่าธรรมเนียมนั้น  ให้เจ้าหน้าที่ รับเงินจากผู ้ประกอบการและดำเนินการออกใบเสร็จรับเง ินให้
ผู้ประกอบการด้วยตนเอง   
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ระบบแสดงการยืนยันการทำรายการ 

 
 

ระบบแสดงบันทกึรายการสำเรจ็ 

 
 
คำขอจะหายจากหน้าคำขอใบอนุญาตกัญชง ไปแสดงอยู่ในหน้ารายงาน 
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บทที่  10 
ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม 

1. คลิกที่หน้าจอรบัเรื่องแทนอีกครั้ง เพื่อกลบัไปพมิพ์ใบสั่งชำระให้ ผูป้ระกอบการ 
1.1 กรอกช่ือผูป้ระกอบการ/ช่ือนิติบุคคล หรอืสามารถกรอกเลขนิติบุคคล/เลขบัตรประชาชน ที่ต้องการทำแทน 

  1.2 กรอก ข้อมูลผูม้าติดต่อ กรุณากรอกทัง้ เลขบัตรประชาชนและช่ือ-นามสกลุผู้มาติดต่อ 
  1.3 จากนั้น กดปุ่ม ค้นหา 

 
2. ระบบจะแสดงข้อมลูกด เลือก ข้อมลูที่ต้องการ 
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3. ระบบแสดงหน้ารายการยื่นคำขอ 
สถานะจะเป็น อนุมัตริอชำระค่าธรรมเนียม 

3.1 คลิกชำระเงิน 

 
 

3.2 ระบบแสดงหน้าจอใบสัง่ชำระเงิน 
3.2.1 เลือกประเภทการออกใบสัง่ชำระ 

 
4. ระบบแสดงหน้าจอรายการใบสั่งชำระ 

4.1 คลิกเลอืกรายการใบสั่งชำระเงิน 
4.2 คลิก ออกใบสัง่ชำระ 

 
5. ระบบแสดงหน้าจอ รูปแบบการชำระเงิน เลอืกพิมพ์ใบสัง่ชำระ 



 

Project ID : คู่มือการขออนุญาตกัญชง Page  116 of 128 
Doc. ID: คู่มือกัญชง-V002  กองควบคุมวัตถุเสพติด 

 



 

Project ID : คู่มือการขออนุญาตกัญชง Page  117 of 128 
Doc. ID: คู่มือกัญชง-V002  กองควบคุมวัตถุเสพติด 

6. ตัวอย่างใบสั่งชำระเงิน 
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7. เมื่อผูป้ระกอบการชำระเงินแล้ว ระบบจะปรับสถานะเปน็ อนุมัติ สามารถตรวจสอบได้จากหน้ารายงาน 

 
 

 >> กดดู PDF ใบอนุญาต 
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บทที่  11  
การสืบค้นข้อมูลการอนุญาต 

 
1. หน้าจอสืบค้นข้อมลู 
กลับมาที่หน้าจอหลกั เลือกสบืค้นข้อมลู 

 
ระบบแสดงหน้า สบืค้นข้อมูล 
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ฟังก์ช่ันการค้นหาเลือกรูปแบบการค้นหา 

 
 
กรอกรายละเอียด ใบอนญุาตที่ท่านต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่มค้นหา 

 
 
ระบบจะแสดงรายละเอียดรายการที่ท่านค้นหา กดแสดงเพิ่มเติม 

 
ระบบจะแสดงรายละเอียดขอใบอนุญาต 

 
 
กดที่ รายการ  3 จุดมุมขวาบน จะสามารถดูใบอนุญาต ได ้

 
 
 



 

Project ID : คู่มือการขออนุญาตกัญชง Page  121 of 128 
Doc. ID: คู่มือกัญชง-V002  กองควบคุมวัตถุเสพติด 

 
 
 

ภาคผนวก 
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