
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตผลิต (สกัด) ยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพำะกัญชำ 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กระทรวงสำธำรณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผู้มีสิทธิ์ยื่นค ำขอ : ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญำตผลิต (สกัด) ยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพำะกัญชำ ซึ่งผู้รับอนุญำตจะต้อง

มีคุณสมบัติตำมที่ระบุในกฎหมำยที่ประสงค์จะขออนุญำต 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (OSSC)  
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน โทรศัพท์ 077-272784 ตอ 
222  ID line : @564bbczj หรือ @111swfxd 

เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง เวลำ 12:00-13:00 น.) 

ยื่นผ่ำนระบบ E-submission ได้ที่ link 
https://privus.fda.moph.go.th/ 
หมำยเหตุ 
สำมำรถศึกษำวิธีกำรยื่นผ่ำนระบบ E-submission ได้ที่ link นี้ 
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?page_id=66
12 

เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 135 วันท ำกำร 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผู้ยื่นค ำขอเข้ำเว็บไซด์ กองควบคุมวัตถุเสพติด  
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?page_id=42
06 
แล้วด ำเนินกำร download แบบตรวจสอบเอกสำรค ำขอ
ใบอนุญำต และเตรียมเอกสำรตำมแบบตรวจสอบเอกสำรค ำ

5 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช

สำธำรณสุข 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ขอฯ (Checklist) ให้ถูกต้องและครบถ้วน เรียงเอกสำรตำม
รำยกำร พร้อมทั้งท ำควำมเข้ำใจเอกสำรก่อนยื่นค ำขอ 
2. ผู้ยื่นค ำขอ(ผู้ขออนุญำต/ผู้รับมอบอ ำนำจ)  
2.1 ยื่นเอกสำรที่ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ 
(OSSC) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
2.2 ยื่นผ่ำนระบบ E-submission 

2) กำรพิจำรณำ 
2.1 เจ้ำหน้ำที ่(งำนใบอนุญำตวัตถุเสพติด) ตรวจสอบข้อมูล 
ประวัติ เงื่อนไข สถำนที่ และคุณสมบัติที่กฎหมำยก ำหนด ลง
ข้อมูลในระบบ ส่งเรื่องให้ชุดปฏิบัติกำรฯ ตรวจสถำนที่เพ่ือ
เป็นข้อมูลประชุมคณะกรรมกำรจังหวัด 

5 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช

สำธำรณสุข 
 

 2.2 ชุดปฏิบัติกำรฯในอ ำเภอที่เก่ียวข้องลงตรวจสถำนที่ และ
ส่งผลกำรตรวจกลับไปยังส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด        
สุรำษฎร์ธำนี (เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจังหวัด) 

15 วันท ำกำร ชุดปฏิบัติกำรตรวจสอบ
และด ำเนินงำนกัญชำ 

ระดับอ ำเภอ 
 2.3 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจังหวัด จัดท ำวำระกำร

ประชุม เชิญประชุม จัดกำรประชุม และจัดท ำรำยงำนกำร
ประชุม 

55 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช

สำธำรณสุข 
 2.4 ลงรำยงำนกำรประชุมในระบบ และท ำหนังสือส่งกอง

ควบคุมวัตถุเสพติดเพ่ือพิจำรณำน ำเข้ำคณะอนุกรรมกำรฯ 
20 วันท ำกำร กองควบคุมวัตถุเสพติด 

 2.5 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรฯ จัดท ำวำระกำรประชุม 
เชิญประชุม จัดกำรประชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเพ่ือ
พิจำรณำน ำเข้ำคณะกรรมกำรยำเสพติด 

20 วันท ำกำร กองควบคุมวัตถุเสพติด 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้อนุญำตพิจำรณำอนุญำตหรือไม่อนุญำต และลงนำมใน 
ใบอนุญำตฯ หรือหนังสือแจ้งไม่อนุญำต 

15 วันท ำกำร กองควบคุมวัตถุเสพติด 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
ดูรำยละเอียดหลักฐำนประกอบที่ใช้ยื่น จำกแบบตรวจสอบเอกสำรค ำ
ขอฯได้ที่เว็ปไซด์ กองควบคุมวัตถุเสพติด 
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?page_id=4206 
หมำยเหตุ ( สอบถำมเพ่ิมเติมที่ หมำยเลขโทรศัพท์ 077-272784 ตอ 
222  ID line : @564bbczj หรือ @111swfxd) 

กองควบคุมวัตถุเสพติด  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร 

และยำ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

 ไม่มี 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /                 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำยด่วน 1567  โทรศัพท์ 077-206683 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม ที่เว็ปไซด์ กองควบคุมวัตถุเสพติด  

https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?page_id=4239 
 

หมำยเหตุ 

- 
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วันที่พิมพ์ 13/12/2565 
สถำนะ รออนุมัติ 
จัดท ำโดย  
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 

 


