
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง  ก าหนดแบบค าขอ  ใบอนญุาต  และใบแทนใบอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย   

หรือมไีว้ในครอบครอง  ซึง่ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง  (Hemp) 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแบบค าขอ  ใบอนุญาต  และใบแทนใบอนุญาตผลิต  น าเข้า   
ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไวใ้นครอบครอง  ซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท  ๕  เฉพาะกญัชง  เพ่ือให้การควบคมุ 
ยาเสพติดให้โทษดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๗  ข้อ  ๒๓  และข้อ  ๔๐  แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาต 
และการอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  
เฉพาะกัญชง  (Hemp)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งกัญชง  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  ตามแบบท้ายประกาศ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค าขอรับใบอนุญาตผลิต  (ปลูก)  ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง   

ให้ใช้แบบกัญชง  ๑ 
(๒) ค าขอรับใบอนุญาตผลิต  (ที่มิใช่การปลูก)  ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง  

ให้ใช้แบบกัญชง  ๒ 
(๓) ค าขอรับใบอนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง  ให้ใช้แบบกัญชง  ๓ 
(๔) ค าขอรับใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง  ให้ใช้แบบกัญชง  ๔ 
(๕) ค าขอรับใบอนญุาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง  ให้ใช้แบบกัญชง  ๕ 
(๖) ค าขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง   

ให้ใช้แบบกัญชง  ๖ 
(๗) ค าขอรับใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชงในแต่ละครั้ง  ให้ใช้แบบ  NAR.5  (HEMP) 
(๘) ค าขอรับใบอนุญาตน าเข้ากัญชง  กรณีผู้ป่วยน าติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรค 

เฉพาะตัว  ให้ใช ้ FORM  IC - 1 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



(๙) ค าขอรับใบอนุญาตส่งออกกัญชง  กรณีผู้ป่วยน าติดตัวออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรค 
เฉพาะตัว  ให้ใช ้ FORM  OC - 1 

ข้อ ๓ ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งกัญชงตามแบบท้ายประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตผลิต  (ปลูก)  ยาเสพติดให้ โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง  ให้ ใช ้
แบบกัญชง  ๑ - ๑ 

(๒) ใบอนุญาตผลิต  (ที่มิใช่การปลูก)  ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง  ให้ใช้
แบบกัญชง  ๒ - ๑ 

(๓) ใบอนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง  ให้ใช้แบบกัญชง  ๓ - ๑ 
(๔) ใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง  ให้ใช้แบบกัญชง  ๔ - ๑ 
(๕) ใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง  ให้ใช้แบบกัญชง  ๕ - ๑ 
(๖) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง  ให้ใช ้

แบบกัญชง  ๖ - ๑ 
(๗) ใบอนุญาตน าเข้ากัญชงในแต่ละครั้ง  ให้ใช ้ Form  NAR.5  (HEMP) - 1 
(๘) ใบอนุญาตส่งออกกัญชงในแต่ละครั้ง  ให้ใช ้ Form  NAR.5  (HEMP) - 2 
(๙) ใบอนุญาตน าเข้ากัญชง  กรณีผู้ป่วยน าติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรค 

เฉพาะตัว  ให้ใช ้ FORM  IC - 2 
(๑๐) ใบอนุญาตส่งออกกัญชง  กรณีผู้ป่วยน าติดตัวออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรค 

เฉพาะตัว  ให้ใช ้ FORM  OC - 2 
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว ้

ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชง  ให้ยื่นค าขอตามแบบกัญชง  ๗   
ท้ายประกาศนี้   และให้ผู้อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอตามแบบใบอนุญาตเดิม   
โดยให้ระบุข้อความว่า  “ใบแทน”  ก ากับไว้ที่ด้านหน้าใบแทนใบอนุญาตด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

ไพศาล  ดัน่คุ้ม 
เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



แบบกัญชง ๑      ๑ 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ............       
 ขอเพิ่มล าดับพื้นทีร่ะหว่างปีปฏิทิน จากเดิมทีไ่ดร้ับอนุญาตไว้แลว้ ของเลขท่ีอ้างอิงที.่....................................... 
 ขอต่ออายุใบอนุญาตเลขท่ี.......................................................................................................................................................................................  
     เพื่อต่ออายุประจ าปี พ.ศ. ............ (ไม่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการจากเดิมที่ได้รับอนญุาตไว้)  
 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญาตและผู้ด าเนินกิจการ (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตามประเภทผู้ขออนุญาต) 
       ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา : 

              ชื่อผู้ขออนุญาตและผูด้ าเนินกิจการ คือ นาย/นาง/นางสาว............................................ นามสกลุ............................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  

วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที…่……. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันที.่............ ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)……...........................  
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 

       ๑.๒ กรณีวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล : 
              ชื่อวิสาหกิจชมุชนผู้ขออนุญาต...................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ---- รหัสทะเบียนวสิาหกิจชุมชน........................ 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................... หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน............................ชัน้ท่ี............. ห้องที่................. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จงัหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
 

              ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการการแทนวิสาหกจิชุมชน คือ 
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล.......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่…...……. อาคาร/หมู่บ้าน...........................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)……...........................  
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 
 

          
             ค าขอรับใบอนุญาต 

ผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชง 

 

แบบกัญชง ๑ 
 

   (ส าหรับเจา้หน้าที่) 
  สถานที่ผลิตตั้งอยู่ในต่างจังหวัด  
      ยื่นที่ สสจ. ...........................................................(โปรดระบุ) 
       เลขรับที่................................. วันที่รับ................................. 
  
  สถานที่ผลิตตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.   
       เลขรับที่................................. วันที่รับ.................................. 

 



แบบกัญชง ๑      ๒ 

 
 

 
 
 

        ๑.๓ กรณีนิติบุคคล : 
              ๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  

                  ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต.......................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร----        

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................... หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน..............................ช้ันท่ี............. ห้องที่.............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต....................................                      

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)…............................. 
 

                  ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที.่............ 
ตรอก/ซอย............................. ถนน................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)……............................ 
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 

             ๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ 
                       ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (บริษัทมหาชนจ ากดั/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/หา้งหุ้นส่วนสามญันิติบคุคล/ 

วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิวิสาหกจิชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุม่เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ/์ 
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย) 
ช่ือ ......................................................................................................................................................................................................    

เลขทะเบยีนนิติบุคคล ----- 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................... หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน..............................ช้ันท่ี............. ห้องที่............... 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…............................ โทรสาร (ถ้ามี)…............................ 
 

                  ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล.......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.....................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 
 

 



แบบกัญชง ๑      ๓ 

 
 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกกัญชง (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกขอ้มูลให้ถูกต้อง ครบถว้น) 

                                                                         พ้ีนที่ล าดับที่ ๑    
           วัตถุประสงค์ในการขออนุญาต (เลือกได้มากกว่า ๑ วัตถุประสงค์ แต่หากใช้พื้นที่ปลูกนี้เพือ่วัตถปุระสงค์ที่ (๒) จะสามารถเลือกได้เพียง ๑ วตัถุประสงค์) 

 (๑) เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตามวัตถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)) 
 (๒) เพื่อการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรม หรอืวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่าน้ัน (ครอบครัวละไมเ่กินหนึ่งไร่) 
          เกษตรกรผู้ปลูก ชื่อ.............................นามสกุล............................เลขประจ าตัวประชาชน ---- 
 (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณชิย์หรืออุตสาหกรรม            
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์  
 (๕) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์  

 (โปรดระบุชื่อโครงการ....................................................................................................................................................................................................)               
 (๖) เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง  

            รูปแบบการปลูก (โปรดเลือก ๑ รูปแบบการปลูก ตอ่ ๑ ล าดับพื้นที่เท่านั้น) 
              กลางแจ้ง (Outdoor)                                              อาคารหรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor)    
                โรงเรือนทั่วไป ที่ไมใ่ช่ระบบปิด (Greenhouse)           อื่นๆ โปรดระบุ ................................................................... 

           รายละเอียดสถานที่  
ช่ือสถานท่ีปลูก (ถ้ามี)…......................………………………………………….....................................................................................................                  
เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน.................................................ชั้นที่............. ห้องที่.............. 
ตรอก/ซอย............................... ถนน..................................... ต าบล/แขวง................................ อ าเภอ/เขต........................................        
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)…................................. 
ขนาดพื้นท่ีแปลงปลูก....................................................................................................................................................(โปรดระบหุน่วย)  
ค่าพิกัดแปลงปลูก...................................................................................................................................................................................           
ประเภทเอกสารที่ดิน......................................................เลขท่ี/แปลงที่/ระวางที่.................................................................................... 
ออกโดย............................................................................................................................. ....................................................... 

 ผู้ขออนุญาต/ผู้ด าเนินกิจการ เป็นเจา้ของที่ดินหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ                    
 ผู้ขออนุญาต/ผู้ด าเนินกิจการ ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน แต่เป็นผู้เช่าหรือเป็นผู้ขอใชท้ี่ดินจากเจ้าของที่ดิน ซ่ึงเป็นที่ดินที่สามารถให้เช่า/ให้ใช้ที่ดินได้ตาม 
     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าของที่ดินชื่อ................................................................... นามสกุล ........................................................................... 
     เลขประจ าตัวประชาชน ---- 

                                (ทั้งนี้ การเช่าหรือการใชท้ี่ดินต้องถกูตอ้งตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของผูข้ออนุญาตที่ต้องตรวจสอบก่อนย่ืนค าขออนุญาต)  

 ผู้ขออนุญาต/ผู้ด าเนินกิจการ ไม่ใช่เจ้าของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แต่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงในที่ดินแห่งนี้  
     เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซ่ึงรับรองว่าได้ท าประโยชน์ในที่ดินของรัฐด้วยตนเองตามที่ระบุชื่อไว้ในหนังสืออนุญาตให้ใช้ 
     ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ   

พันธุ์และส่วนของกัญชงที่ใชป้ลกู  
(ทั้งนี้ ต้องใช้เมล็ดพันธุก์ัญชงจากต้นกัญชงทีม่ีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้ าหนักแห้ง) 

             (๑) พันธุจ์ากเมล็ดพนัธุร์ับรอง ช่ือพันธุ์................................................................... แหล่งที่มา.........................................................  
                       ส่วนท่ีใช้ในการปลูก      เมล็ด  
                                                              ส่วนอ่ืนท่ีไม่ใช่เมลด็ คือ ....................................... วิธีการปลูก..................................................... 
             (๒) พันธุใ์นประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพันธ์ุรับรอง ช่ือพันธุ ์(ถ้ามี).............................. แหลง่ที่มา........................................................ 
                           ส่วนท่ีใช้ในการปลูก    เมล็ด  
                                                              ส่วนอ่ืนที่ไม่ใช่เมลด็ คือ ......................................... วิธีการปลูก...................................................                                         
               (๓) พันธุ์ท่ีมาจากการน าเข้า ช่ือพันธุ ์........................................................................ แหลง่ที่มา...................................................... 
                                    ส่วนท่ีใช้ในการปลูก     เมล็ด  
                                                              ส่วนอ่ืนท่ีไม่ใช่เมลด็ คือ ........................................ วิธีการปลูก.................................................... 
หมายเหตุ: - หากขอ้มูลส่วนที่ ๒ มีมากกว่า ๑ พื้นที ่โปรดแนบรายละเอยีดข้อมูลเพิ่มเติม 



แบบกัญชง ๑      ๔ 

 
 

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต (โปรดแนบเอกสารหรือหลักฐานตามประเภทของผู้ขออนุญาตและวัตถุประสงค์การขออนุญาตผลิต) 

         ๓.๑ การขอรับใบอนุญาต :  
บุคคลธรรมดา 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 (๒) ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ใน 
          ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก                   
 (๓) หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องด าเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 
            ที่เกี่ยวข้องด้วย) 
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีปลูกและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีปลูก ทีร่ะบุล าดับพื้นท่ีปลูกเรียงตามล าดับในค าขออนุญาต ค่าพิกัดแปลงปลูก    
          ขนาดแปลงปลูก และสถานท่ีใกล้เคียง                  
 (๕) แบบแปลนอาคารหรือโรงเรือน และภาพถ่ายบริเวณภายนอกรวมถึงภายในอาคารหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)    
          หรือ ภาพถ่ายแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)          
 (๖) แผนการผลิต 
 (๗) แผนการใช้ประโยชน์  
 (๘) มาตรการรักษาความปลอดภัย และวิธีการท าลายส่วนของกัญชงที่เหลือจากการใช้ประโยชน์  
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม ในบางวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดงัต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๙) โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
          ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี ้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๑๐) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง  
 (๑๑) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๑๒) ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)                      

วิสาหกิจชมุชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ยังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ 
          ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนี้และแสดงบัญชรีายชื่อสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
 (๒) หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการแทนวิสาหกิจชุมชน  
 (๓) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการแทนวิสาหกิจชุมชน  
 (๔) ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ใน 
          ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพ้ืนท่ีปลูก                   
 (๕) หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องด าเนินการถูกต้องตาม 
           กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย) 
 (๖) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีปลูกและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีปลูก ทีร่ะบุล าดับพื้นท่ีปลูกเรียงตามล าดับในค าขออนุญาต ค่าพิกัดแปลงปลูก    
          ขนาดแปลงปลูก และสถานท่ีใกล้เคียง                  
 (๗) แบบแปลนอาคารหรือโรงเรือน และภาพถ่ายบริเวณภายนอกรวมถึงภายในอาคารหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)    
          หรือ ภาพถ่ายแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)        
 (๘) แผนการผลิต 
 (๙) แผนการใช้ประโยชน์  
 (๑๐) มาตรการรักษาความปลอดภัย และวิธีการท าลายส่วนของกัญชงที่เหลือจากการใช้ประโยชน์                 
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม ในบางวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดงัต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๑๑) โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
            ที่เกีย่วข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี ้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ 
 (๑๒) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง  
 (๑๓) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๑๔) ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)                      



แบบกัญชง ๑      ๕ 

 
 

นิติบุคคล 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคลทีอ่อกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วย 

สหกรณ์ที่ยังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบยีนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม         
วิสาหกิจชุมชนที่ยงัคงสถานะด าเนนิกิจการอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงคข์องการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนีแ้ละแสดงบัญชี
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและกลุม่เกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสารแสดงภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต กรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรฐั หรือ เอกสารอื่นๆ ที่แสดง 
การเป็นนิติบุคคล     

 (๒)  หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  
 (๓)  หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เฉพาะกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนติิบุคคล หรือ 
           หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 (๔)  หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล            
 (๕)  ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ใน 

ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพ้ืนท่ีปลูก                   
 (๖)  หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องด าเนินการถูกต้องตามกฎหมาย                  

ที่เกี่ยวข้องด้วย) 
 (๗)  แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีปลูกและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีปลูก ทีร่ะบุล าดับพื้นท่ีปลูกเรียงตามล าดับในค าขออนุญาต ค่าพิกัดแปลงปลูก    
           ขนาดแปลงปลูก และสถานท่ีใกล้เคียง                  
 (๘)  แบบแปลนอาคารหรือโรงเรือน และภาพถ่ายบริเวณภายนอกรวมถึงภายในอาคารหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)    
           หรือ ภาพถ่ายแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)        
 (๙)  แผนการผลิต 
 (๑๐)  แผนการใช้ประโยชน์  
 (๑๑)  มาตรการรักษาความปลอดภัย และวิธีการท าลายส่วนของกัญชงที่เหลือจากการใช้ประโยชน์  
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม ในบางวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดงัต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๑๒)  โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
             ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี ้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๑๓)  ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล  (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง  
 (๑๔)  หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๑๕)  ใบอนุญาตใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบกัญชง ๑      ๖ 

 
 

๓.๒ การขอต่ออายใุบอนุญาต 
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญาต  
 (๒) แผนการผลิต 
 (๓) แผนการใช้ประโยชน์  

เฉพาะวัตถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีต่ออายุใบอนญุาต) 
ผลการด าเนินการตามที่ได้รับการอนุญาตในปีปฏิทินที่ผ่านมา  
๑. ชื่อโครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ……………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
๒. ระยะเวลาการศึกษาวิจัย ............................................................................................................................................................................... 
๓. สรุปผลการศึกษาวิจัย .................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
หมายเหตุ: - สามารถแนบรายละเอยีดข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้ประสานงานของผู้ขออนญุาต  

                   ช่ือผู้ประสานงาน  นาย/นาง/นางสาว.............................................................. นามสกลุ.................................................................. 

ต าแหน่ง (ถ้ามี)………………………………………………………………………. หน่วยงานท่ีสังกัด (ถ้ามี)……………………………………………………………………….. 

โทรศัพท…์........................................................................................ อีเมล์ (ถ้ามี)................................................................................................... 



แบบกัญชง ๑      ๗ 

 
 

 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๔ การรับรองตนเองและการยินยอมการเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
           ข้าพเจ้าผู้ขอรับใบอนุญาต/ผูไ้ดร้ับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ ขอให้ค ารับรองว่า 

(๑) มีคุณสมบตัิและไมม่ีลักษณะตอ้งห้าม ในการเป็นผู้ขออนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต 
น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๒) ที่ดินท่ีเป็นแปลงปลูกกญัชง ตามที่ระบไุว้ในค าขอรับใบอนุญาตนั้น 
(ก) ข้าพเจ้ามีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยตามกฎหมาย หรือ 
(ข) เป็นที่ดินท่ีมีหนังสืออนุญาตใหข้้าพเจ้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรฐั หรือ 
(ค) เป็นท่ีดินที่ข้าพเจ้าเช่าหรือไดข้อใช้ที่ดินจากบุคคลอื่นและไดร้ับค ายินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ใช้ที่ดินนั้น  

โดยเป็นท่ีดินที่เจ้าของที่ดินสามารถให้ผู้อื่นเช่าหรือให้ผู้อื่นเข้าท าประโยชน์ได้ตามกฎหมายเท่าน้ัน 
(๓) ข้าพเจ้าจะไม่ด าเนินการใดๆ ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ไดร้ับอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง  
(๔) ข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่การผลติ (ปลูก) การใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธ์ุอื่นๆ ของกัญชง ในการปลูก แผนการผลิตและ

แผนการใช้ประโยชน์ จากท่ีได้ให้ขอ้มูลกับผู้อนุญาตไว้ หากมีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมลูดังกล่าว ขา้พเจ้ารับทราบว่าจะต้อง
ด าเนินการตามทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง               
ซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทางหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ                                                
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือทีค่ณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

(๕) ข้อความข้างต้นที่แจ้งไว้ในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตทกุฉบับเป็นความจริง ถูกต้อง  
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่าข้อมูลในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผดิชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 

(๖) ข้าพเจ้าไดร้ับทราบ เข้าใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรอื
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทางและหลักเกณฑต์่างๆ               
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือทีค่ณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของ
ข้าพเจ้าหรือท่ีเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใด
ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนี้  สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท้ังหมดให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตได้ และอนุญาตให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอนุญาตของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้  ทั้งนี้  โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม
ทั้งกรณีทั่วไปและตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
                                              
                                                    ลงช่ือ................................................................ ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
                                                         (……………………………………………………………..) 
                                                     วันท่ี ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 
 
หมายเหตุ: - รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ 

ตราประทับ 
นิติบุคคล 

  

(ถ้ามี) 



แบบกัญชง ๑      ๘ 

 
 

 

ส่วนที่ ๕ ส าหรับเจ้าหน้าที ่(โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง) 
            ๕.๑ การตรวจสอบค าขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต  
                    ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับค าขอและเอกสารเพือ่ด าเนินการต่อไป 
                         ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ตอ้งช าระค่าพิจารณาค าขอตามที่กฎหมายก าหนด) 

                    ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลกัฐานที่ไม่ถูกต้อง และระบุรายละเอยีดที่ต้องแกไ้ขให้ถูกต้อง แล้วด าเนินการตามขอ้ ๕.๒ ต่อไป) 

                      ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                    ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานทีไ่ม่ครบถ้วน  แล้วด าเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป) 

                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                                       

                                                                                                           ลงชื่อ..........................................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                   (…….....………..…..........…………………………) 

                                                                                                                                วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

             ๕.๒ การด าเนินการกรณีค าขอ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  
                    (๑) เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตรับทราบแล้ว  ซึ่งผู้ขออนุญาตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
                             ภายในวันท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทราบว่าระยะเวลาระหว่างการรอเอกสาร 
                             หรือหลักฐานดังกล่าวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาขั้นตอนการขออนุญาต (ให้ด าเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป) 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                      ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
               วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……              

           (๒) เจ้าหน้าทีค่ืนค าขอ เอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากผู้ขออนุญาตแจ้งความประสงค์ขอคืนค าขอพร้อม               
                             เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอทั้งหมด เพื่อน าไปแกไ้ขและยื่นค าขอใหม่อีกครั้ง 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                       ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                   (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
                วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                                      
 

             ๕.๓ การด าเนินการเมื่อผู้ขออนุญาตจัดส่งค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ใหแ้ก่เจ้าหน้าทีต่ามข้อ ๕.๒ (๑) 
                    (๑) ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมทีถู่กต้องและครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น 
                             เจ้าหน้าท่ีจึงรับค าขอและเอกสารเพื่อด าเนินการต่อไป 
                              ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแลว้ (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องช าระค่าพจิารณาค าขอตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

                                                                                                             ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

                    (๒) ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น เจ้าหน้าท่ีจึงคืนค าขอ 
                            และแจ้งเป็นหนังสือหรือส าเนาผลการตรวจเอกสารนี้ให้แก่ผู้ยื่นค าขอเพื่อทราบเหตุแห่งการคืนค าขอ 
                              

                                                                                                                                ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 



แบบกัญชง ๒                             ๑ 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ............    
 ขอเพิ่มสถานทีร่ะหว่างปีปฏิทนิ จากเดิมที่ได้รับอนญุาตไว้แล้ว  ของเลขท่ีอ้างอิงที.่....................................... 
 ขอต่ออายุใบอนุญาตเลขท่ี......................................................................................................................................................................................  
     เพื่อต่ออายุประจ าปี พ.ศ. ............ (ไม่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการจากเดิมที่ได้รับอนญุาตไว้)  

 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญาตและผู้ด าเนินกิจการ (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตามประเภทผู้ขออนุญาต) 
       ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา : 

              ชื่อผู้ขออนุญาตและผูด้ าเนินกิจการ คือ นาย/นาง/นางสาว........................................... นามสกลุ............................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  

วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)........................................................... อายุ ................... ปี ................ เดือน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน..............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................ ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด.....................................รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)……...........................  
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 

       ๑.๒ กรณีวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล : 
             ชื่อวิสาหกิจชมุชนผู้ขออนุญาต....................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร---- รหัสทะเบียนวสิาหกิจชุมชน........................ 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านกังานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี.................. หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน.............................ช้ันท่ี............. ห้องที่................ 
ตรอก/ซอย............................. ถนน................................. ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
 

             ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการการแทนวิสาหกจิชุมชน คือ 
นาย/นาง/นางสาว.................................................................... นามสกุล........................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกดิ (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).......................................................... อายุ ................... ปี ................ เดือน สัญชาติ........................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน.............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่.............. 
ตรอก/ซอย............................ ถนน................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)……............................  
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 
 

 

แบบกัญชง ๒ 
 

              

              ค าขอรับใบอนุญาต 
ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

เฉพาะกัญชง 

   (ส าหรับเจา้หน้าที่) 
   สถานที่ผลิตตั้งอยู่ในต่างจังหวัด  
       ยื่นที่ สสจ. ...........................................................(โปรดระบุ) 
        เลขรับที่................................. วันที่รับ.................................. 

    สถานที่ผลิตตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที ่อย.   
      เลขรับที่................................. วันที่รับ.................................. 

  
 

 



แบบกัญชง ๒                             ๒ 

 
 

 

        ๑.๓ กรณีนิติบุคคล : 
              ๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  

                  ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต.......................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร----        

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................... หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน..............................ช้ันท่ี............. ห้องที่.............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต....................................                      

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)…............................. 
 

                  ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล.......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)…….......................... 
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 

             ๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นทีม่ิใช่หน่วยงานของรัฐ 
                       ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (บริษัทมหาชนจ ากดั/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/หา้งหุ้นส่วนสามญันิติบคุคล/ 
              วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ท่ีเป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ/์ 

หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย) 
ช่ือ ......................................................................................................................................................................................................    

เลขทะเบยีนนิติบุคคล ----- 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................... หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน..............................ช้ันท่ี............. ห้องที่............... 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…............................ โทรสาร (ถ้ามี)…............................. 
 

                  ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 
 
 



แบบกัญชง ๒                             ๓ 

 
 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสถานทีผ่ลิตทีม่ิใช่การปลูกกัญชง (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกูต้อง ครบถ้วน) 

                                                                         สถานที่ล าดับที่ ๑    
 

           วัตถุประสงค์ในการขออนุญาต (เลือกได้มากกว่า ๑ วัตถุประสงค์) 
 

             เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตามวตัถุประสงค์อื่น) 
             เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม                                
              เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์   
                         ปรุงเป็นยาส าหรับรักษาโรคในคนไข้เฉพาะราย 
                         ไม่ใช่การปรุงเป็นยาส าหรับรักษาโรคในคนไข้เฉพาะราย (กรณกีารผลติต ารบัยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่) 
              เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 

 (โปรดระบุชื่อโครงการ.......................................................................................................................................................................................................)               
 

           รายละเอียดสถานที่  
ช่ือสถานท่ีผลิต (ถ้ามี)…......................………………………………………….....................................................................................................                  

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน.................................................ชั้นที่............. ห้องที่................ 
ตรอก/ซอย............................... ถนน..................................... ต าบล/แขวง................................ อ าเภอ/เขต..........................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)…................................... 
 

       พันธุ์และส่วนของกัญชงที่ใช้ผลิต  
             (๑) พันธุ์จากเมล็ดพนัธุ์รับรอง  แหล่งที่มา..........................................................................................................................................  
                       ส่วนท่ีใช้ในการผลิต คือ ........................................................................................................................................................... 
                       ผลผลิตทีไ่ด้ คือ......................................................................................................................................................................... 
             (๒) พันธุ์ในประเทศไทยท่ีไม่ใช่เมล็ดพันธ์ุรับรอง แหล่งที่มา............................................................................................................... 
                          ส่วนท่ีใช้ในการผลิต คือ .......................................................................................................................................................... 
                       ผลผลิตทีไ่ด้ คือ.........................................................................................................................................................................                      
               (๓) พันธุ์ท่ีมาจากการน าเข้า แหล่งที่มา.............................................................................................................................................. 
                                   ส่วนท่ีใช้ในการผลิต คือ ..........................................................................….............................................................................. 
                       ผลผลิตทีไ่ด้ คือ.........................................................................................................................................................................               
 
หมายเหตุ: - หากขอ้มูลส่วนที่ ๒ มีมากกว่า ๑ สถานที่ โปรดแนบรายละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบกัญชง ๒                             ๔ 

 
 

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต (โปรดแนบเอกสารหรือหลักฐานตามประเภทของผู้ขออนุญาตและวัตถุประสงค์การขออนุญาตผลิต) 

         ๓.๑ การขอรับใบอนุญาต :  
บุคคลธรรมดา 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค ์ 
 (๑) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีผลิตและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีผลิต ทีร่ะบุล าดับสถานทีผ่ลิตเรียงตามล าดับในค าขออนุญาต  
 (๓) ภาพถ่ายสถานท่ีผลิต 
 (๔) แผนการผลิต 
 (๕) แผนการใช้ประโยชน์  
 (๖) มาตรการรักษาความปลอดภัย และวิธีการท าลายส่วนของกัญชงที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ 
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม เฉพาะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ทา่นเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์ (กรณีการผลิตต ารับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ ซ่ึงไม่ใช่การปรุงยาส าหรับการรักษาโรคในคนไข้เฉพาะราย) 
 (๗) หนังสือรับรองมาตรฐานวธิีการที่ดีในการผลิตยา  
 (๘) เอกสารวิชาการแสดงข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  
 (๙) ฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง   
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๗) โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
          ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี ้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๘) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล  (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง 
 (๙) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๑๐) ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)                      

วิสาหกิจชมุชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทกุวัตถุประสงค์  
 (๑) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ยังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ 
          ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนี้และแสดงบัญชีรายชื่อสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
 (๒) หนงัสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการแทนวิสาหกิจชุมชน  
 (๓) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการแทนวิสาหกิจชุมชน  
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีผลิตและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีผลิต ทีร่ะบุล าดับสถานท่ีผลิตเรียงตามล าดับในค าขออนุญาต  
 (๕) ภาพถ่ายสถานท่ีผลิต 
 (๖) แผนการผลิต 
 (๗) แผนการใช้ประโยชน์  
 (๘) มาตรการรักษาความปลอดภัย และวิธีการท าลายส่วนของกัญชงที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ 
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม เฉพาะส าหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์ (กรณีการผลิตต ารับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ ซ่ึงไม่ใช่การปรุงยาส าหรับการรักษาโรคในคนไข้เฉพาะราย) 
 (๙) หนังสือรับรองมาตรฐานวธิีการที่ดีในการผลิตยา  
 (๑๐) เอกสารวิชาการแสดงข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  
 (๑๑) ฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง  

 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๙)   โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
            ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี ้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๑๐) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง 
 (๑๑) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๑๒) ใบอนุญาตใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)             
 
 
 
 
 
 
 



แบบกัญชง ๒                             ๕ 

 
 

นิติบุคคล 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรบัทกุวัตถุประสงค์  
 (๑) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคลทีอ่อกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วย

สหกรณ์ที่ยังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบยีนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนท่ียังคงสถานะด าเนนิกิจการอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงคข์องการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนีแ้ละแสดงบัญชี
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและกลุม่เกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสารแสดงภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต กรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรฐั หรือ เอกสารอื่นๆ ที่แสดง                 
การเป็นนิติบุคคล        

 (๒) หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  
 (๓) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เฉพาะกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนติิบุคคล หรือ 
          หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 (๔) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของผูท้ี่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล            
 (๕) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีผลิตและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีผลิต ทีร่ะบุล าดับสถานท่ีผลิตเรียงตามล าดับในค าขออนุญาต  
 (๖) ภาพถ่ายสถานท่ีผลิต 
 (๗) แผนการผลิต 
 (๘) แผนการใช้ประโยชน์  
 (๙) มาตรการรักษาความปลอดภัย และวิธีการท าลายส่วนของกญัชงที่เหลือจากการใช้ประโยชน์          
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม เฉพาะส าหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์ (กรณีการผลิตต ารับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ ซ่ึงไม่ใช่การปรุงยาส าหรับการรักษาโรคในคนไข้เฉพาะราย) 
 (๑๐) หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยา  
 (๑๑) เอกสารวิชาการแสดงข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  
 (๑๒) ฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๑๐) โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
            ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี ้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ 
 (๑๑) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง 
 (๑๒) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 

 (๑๓) ใบอนุญาตใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบกัญชง ๒                             ๖ 

 
 

                                                                                       

๓.๒ การขอต่ออายใุบอนุญาต 
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญาต  
 (๒) แผนการผลิต 
 (๓) แผนการใช้ประโยชน์  

เฉพาะวัตถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีต่ออายุใบอนญุาต) 
ผลการด าเนินการตามที่ได้รับการอนุญาตในปีปฏิทินที่ผ่านมา  
๑. ชื่อโครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์…………………………………………………………………………………………………….………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
๒. ระยะเวลาการศึกษาวิจัย ............................................................................................................................................................................... 
๓. สรุปผลการศึกษาวิจัย .................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
หมายเหตุ: - สามารถแนบรายละเอยีดข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 

. 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้ประสานงานของผู้ขออนญุาต  

                   ช่ือผู้ประสานงาน  นาย/นาง/นางสาว............................................................... นามสกลุ.................................................................. 

ต าแหน่ง (ถ้ามี)………………………………………………………………………. หน่วยงานท่ีสังกัด (ถ้ามี)……………………………………….……………………………….. 

โทรศัพท…์........................................................................................ อีเมล์ (ถ้ามี)..................................................................................................... 



แบบกัญชง ๒                             ๗ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ การรับรองตนเองและการยินยอมการเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
           ข้าพเจ้าผู้ขอรับใบอนุญาต/ผูไ้ดร้ับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ ขอให้ค ารับรองว่า 

(๑) มีคุณสมบตัิและไมม่ีลักษณะตอ้งห้าม ในการเป็นผู้ขออนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต 
ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรอืมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๒) ข้าพเจ้าจะไม่ด าเนินการใดๆ ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 
(๓) ข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงสถานที่การผลิต พันธุ์หรือส่วนต่างๆ ของกัญชง ในการผลิต แผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์  

จากท่ีได้ให้ข้อมลูกับผู้อนุญาตไว้ หากมีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกลา่ว ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทางหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
หรือท่ีคณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

(๔) ข้อความข้างต้นทีแ่จ้งไว้ในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตทกุฉบับเป็นความจริง ถูกต้อง  
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่าข้อมูลในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผดิชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 

(๕) ข้าพเจ้าไดร้ับทราบ เข้าใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรอื
มีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมท้ังแนวทางและหลักเกณฑต์่างๆ                 
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่คณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของ
ข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใด
ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนี้  สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท้ังหมดให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตได้ และอนุญาตให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอนุญาตของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้  ทั้งนี้  โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม
ทั้งกรณีทั่วไปและตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
                                              
                                                    ลงช่ือ................................................................ ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
                                                         (……………………………………………………………..) 
                                                     วันท่ี ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 
 
 
หมายเหตุ: - รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ 

ตราประทับ 
นิติบุคคล 

  

(ถ้ามี) 

 



แบบกัญชง ๒                             ๘ 

 
 

 

ส่วนที่ ๕ ส าหรับเจ้าหน้าที ่(โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง) 
            ๕.๑ การตรวจสอบค าขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต  
                    ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับค าขอและเอกสารเพือ่ด าเนินการต่อไป 
                         ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ตอ้งช าระค่าพิจารณาค าขอตามที่กฎหมายก าหนด) 

                    ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลกัฐานที่ไม่ถูกต้อง และระบุรายละเอยีดที่ต้องแกไ้ขให้ถูกต้อง แล้วด าเนินการตามขอ้ ๕.๒ ต่อไป) 

                      ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                    ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานทีไ่ม่ครบถ้วน  แล้วด าเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป) 

                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                                       

                                                                                                           ลงชื่อ..........................................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                   (…….....………..…..........…………………………) 

                                                                                                                                วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

             ๕.๒ การด าเนินการกรณีค าขอ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  
                    (๑) เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตรับทราบแล้ว  ซึ่งผู้ขออนุญาตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
                             ภายในวันท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทราบว่าระยะเวลาระหว่างการรอเอกสาร 
                             หรือหลักฐานดังกล่าวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาขั้นตอนการขออนุญาต (ให้ด าเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป) 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                      ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
               วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……              

           (๒) เจ้าหน้าท่ีคืนค าขอ เอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากผู้ขออนุญาตแจ้งความประสงค์ขอคืนค าขอพร้อม               
                             เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอทั้งหมด เพื่อน าไปแก้ไขและยื่นค าขอใหม่อีกครั้ง 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                       ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                   (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
                วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                                      
 

             ๕.๓ การด าเนินการเมื่อผู้ขออนุญาตจัดส่งค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ใหแ้ก่เจ้าหน้าทีต่ามข้อ ๕.๒ (๑) 
                    (๑) ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น 
                             เจ้าหน้าท่ีจึงรับค าขอและเอกสารเพื่อด าเนินการต่อไป 
                              ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแลว้ (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องช าระค่าพจิารณาค าขอตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

                                                                                                             ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

                    (๒) ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น เจ้าหน้าที่จึงคืนค าขอ 
                            และแจ้งเป็นหนังสือหรือส าเนาผลการตรวจเอกสารนี้ให้แก่ผู้ยื่นค าขอเพื่อทราบเหตุแห่งการคืนค าขอ 
                              

                                                                                                                                ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 



แบบกัญชง ๓                         ๑ 

 
 

            
 
 
 
 
 
 

 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ............      
 ขอเพิ่มประเภทของกัญชงที่ขออนุญาตน าเข้า ระหว่างปีปฏิทิน จากเดิมทีไ่ด้รบัอนุญาตไว้แล้ว  ของใบอนุญาตเลขท่ี..................... 
 ขอต่ออายุของใบอนุญาตเลขที่...................... เพื่อตอ่อายุประจ าปี พ.ศ. ............. (ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากเดมิที่ได้รบัอนุญาตไว้)  
 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญาตและผู้ด าเนินกิจการ (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตามประเภทผู้ขออนุญาต) 
       ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา : 

             ชื่อผู้ขออนุญาตและผูด้ าเนินกิจการ คือ นาย/นาง/นางสาว............................................ นามสกลุ............................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  

วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)......................................................... อายุ ...................ปี ................ เดือน สัญชาติ.............................. 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี................... หมู่ที่………. อาคาร/หมู่บ้าน..................................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย................................ ถนน.................................. ต าบล/แขวง................................. อ าเภอ/เขต.....................................        

จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์............................. โทรสาร (ถ้ามี)……...........................  
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 

       ๑.๒ กรณีวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล : 
              ชื่อวิสาหกิจชมุชนผู้ขออนุญาต...................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ---- รหัสทะเบียนวสิาหกิจชุมชน....................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี............... หมู่ที…่... อาคาร/หมู่บ้าน.............................ช้ันท่ี............... ห้องที่................. 
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
 

              ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการการแทนวิสาหกจิชุมชน คือ 
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)........................................................ อายุ ................... ปี ................ เดือน สัญชาติ............................. 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี..................... หมู่ที่………. อาคาร/หมู่บา้น...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............. 
ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................. ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด.................................. รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์............................. โทรสาร (ถ้ามี)……..........................  
อีเมล์ (ถ้ามี)........................................................................................................................................................................................ 

 
 

แบบกัญชง ๓ 
 

             ค าขอรับใบอนุญาต 
น าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

เฉพาะกัญชง 

   (ส าหรับเจา้หน้าที่) 
 ยื่นที่ อย. 

 

   เลขรบัที่................................. วันที่รับ.................................. 
 
  
 



แบบกัญชง ๓                         ๒ 

 
 

 
 

        ๑.๓ กรณีนิติบุคคล : 
              ๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  

                  ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต.......................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ----        

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี............... หมู่ที…่... อาคาร/หมู่บ้าน....................................ช้ันท่ี........... ห้องที่.............. 
ตรอก/ซอย................................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต................................                      

จังหวัด................................. รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................. โทรสาร (ถ้ามี)…............................... 
 

                  ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)……........................... 
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 

             ๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ 
                       ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (บริษัทมหาชนจ ากดั/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/หา้งหุ้นส่วนสามญันิติบคุคล/ 

วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิวิสาหกจิชุมชน ท่ีเป็นนิติบุคคล/กลุม่เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ/์ 
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย) 
ช่ือ ......................................................................................................................................................................................................    

เลขทะเบยีนนิติบุคคล ----- 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................... หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน..............................ช้ันท่ี............. ห้องที่............... 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…............................ โทรสาร (ถ้ามี)…............................ 
 

                  ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)…............................. 
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 
 
 



แบบกัญชง ๓                         ๓ 

 
 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการน าเข้ากัญชง (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกขอ้มูลให้ถูกต้อง ครบถว้น) 
 

           วัตถุประสงค์ในการขออนุญาต (เลือกได้มากกว่า ๑ วัตถุประสงค์) 
 

             เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตามวตัถุประสงค์อื่น) 
             เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม                                
              เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์   
              เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์      

 (โปรดระบุชื่อโครงการ...........................................................................................................................................................................................................)               
             เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง  

รายละเอียดสถานที่  
ช่ือสถานท่ีน าเข้า(ถ้ามี) ................…………………………………………................................................................................................................  
เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน.................................................ชั้นที่............. ห้องที่.................. 
ตรอก/ซอย............................... ถนน..................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.........................................        
จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์............................... โทรสาร (ถ้ามี)….................................. 
 
รายละเอียดสถานท่ีเก็บ (กรณีเป็นสถานท่ีคนละแห่งกับสถานท่ีน าเขา้) 
ช่ือสถานท่ีเก็บ(ถ้ามี) ................…………………………………………...................................................................................................................  
เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน.................................................ชั้นที่............. ห้องที่.................. 
ตรอก/ซอย............................... ถนน..................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.........................................        
จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์............................... โทรสาร (ถ้ามี)….................................. 

 
หมายเหตุ: - หากสถานที่เก็บ มีมากกวา่ ๑ สถานที่ โปรดแนบรายละเอียดขอ้มลูเพิ่มเติม 

ล าดับที่ ๑ 
            กัญชงท่ีขออนุญาตน าเข้า  
             ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป  

ช่ือผลิตภณัฑ์…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ปริมาณ…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………........                   

      ไม่ใช่ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป  
คือ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปริมาณ…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

 
หมายเหตุ: - หากขอ้มูลประเภทของกญัชงที่จะน าเข้า  มีมากกวา่ ๑ ล าดับ โปรดแนบรายละเอยีดข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบกัญชง ๓                         ๔ 

 
 

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต (โปรดแนบเอกสารหรือหลักฐานตามประเภทของผู้ขออนุญาต) 

         ๓.๑ การขอรับใบอนุญาต :  
บุคคลธรรมดา 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีน าเข้าและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีน าเข้า 
 (๓) ภาพถ่ายสถานท่ีน าเข้า 
 (๔) แผนการน าเข้า 
 (๕) แผนการใช้ประโยชน์  
 (๖) มาตรการรักษาความปลอดภัย  
 (๗) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งแสดงรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลการวิเคราะห์คุณภาพกัญชงที่น าเข้า  
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม เฉพาะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์ (ซ่ึงไม่ใช่การปรุงยาส าหรับการรักษาโรคในคนไข้เฉพาะราย)  
 (๘) เอกสารวิชาการแสดงข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  
 (๙) ฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง  
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๘)   โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
            ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี ้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ 
 (๙)   ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง 
 (๑๐) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๑๑) ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)    

วิสาหกิจชมุชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ท่ียังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่    

ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนี้และแสดงบัญชีรายชื่อสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
 (๒) หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการแทนวิสาหกิจชุมชน  
 (๓) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการแทนวิสาหกิจชุมชน  
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีน าเข้าและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีน าเข้า  
 (๕) ภาพถ่ายสถานท่ีน าเข้า 
 (๖) แผนการน าเข้า 
 (๗) แผนการใช้ประโยชน์  
 (๘) มาตรการรักษาความปลอดภัย  
 (๙) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งแสดงรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลการวิเคราะห์คุณภาพกัญชงที่น าเข้า 
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม เฉพาะส าหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์ (ซ่ึงไม่ใช่การปรุงยาส าหรับการรักษาโรคในคนไข้เฉพาะราย) 
 (๑๐) เอกสารวิชาการแสดงข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  
 (๑๑) ฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง  
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๑๐) โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
            ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี ้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ทีอ่ยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๑๑) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง  
 (๑๒) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๑๓) ใบอนุญาตใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)             
 
 
 



แบบกัญชง ๓                         ๕ 

 
 

นิติบุคคล 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคลทีอ่อกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วย

สหกรณ์ที่ยังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบยีนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนท่ียังคงสถานะด าเนนิกิจการอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงคข์องการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนีแ้ละแสดงบัญชี
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและกลุม่เกษตรกรแล้วแต่กรณี  หรือ เอกสารแสดงภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต กรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรฐั หรือ เอกสารอื่นๆ ที่แสดง                   
การเป็นนิติบุคคล         

 (๒) หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  
 (๓) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เฉพาะกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนติิบุคคล หรือ 
          หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 (๔) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล            
 (๕) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีน าเข้าและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีน าเข้า 
 (๖) ภาพถ่ายสถานท่ีน าเข้า 
 (๗) แผนการน าเข้า 
 (๘) แผนการใช้ประโยชน์  
 (๙) มาตรการรักษาความปลอดภัย  
 (๑๐) ใบรับรองของผู้ผลิตในตา่งประเทศซึ่งแสดงรายละเอียดคณุลักษณะรวมทั้งผลการวิเคราะหค์ุณภาพกญัชงที่น าเข้า 
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม เฉพาะส าหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์ (ซ่ึงไม่ใช่การปรุงยาส าหรับการรักษาโรคในคนไข้เฉพาะราย) 
 (๑๑) เอกสารวิชาการแสดงข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  
 (๑๒) ฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๑๑) โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
            ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี ้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๑๒) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง 
 (๑๓) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 

 (๑๔) ใบอนุญาตใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)             

 
๓.๒ การขอต่ออายใุบอนุญาต 

 (๑) ต้นฉบับใบอนุญาต  
 (๒) แผนการน าเข้า 
 (๓) แผนการใช้ประโยชน ์

 

. 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผู้ประสานงานของผู้ขออนญุาต  

                   ช่ือผู้ประสานงาน  นาย/นาง/นางสาว............................................................... นามสกุล................................................................... 
ต าแหน่ง (ถ้ามี)………………………………………………………………………. หน่วยงานท่ีสังกัด (ถ้ามี)……………………………………………………………………….. 
โทรศัพท…์........................................................................................ อีเมล์ (ถ้ามี)...................................................................................................... 



แบบกัญชง ๓                         ๖ 

 
 

 

ส่วนที่ ๔ การรับรองตนเองและการยินยอมการเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
           ข้าพเจ้าผู้ขอรับใบอนุญาต/ผูไ้ดร้ับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ ขอให้ค ารับรองว่า 
            (๑) มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม ในการเป็นผู้ขออนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต  
                 น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
            (๒) ข้าพเจ้าจะไม่ด าเนนิการใดๆ ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนญุาตน าเข้ายาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง 
            (๓) ข้าพเจ้าจะไม่เปลีย่นแปลงสถานท่ีน าเข้า ประเภทของกัญชงที่ขออนุญาตน าเข้า และแผนการใช้ประโยชน์ จากท่ีได้ให ้
                ข้อมูลกับผู้อนุญาตไว้ หากมีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมลูดังกล่าว ข้าพเจ้ารับทราบวา่จะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน 
              กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ 

เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทางหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                         
หรือที่คณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

   (๔) ข้อความข้างต้นที่แจ้งไว้ในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตทกุฉบับเป็นความจริง ถูกต้อง  
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่าข้อมูลในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผดิชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 

            (๕) ข้าพเจ้าไดร้ับทราบ เขา้ใจ และพรอ้มท่ีจะปฏิบัตติามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือ  
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทางและหลักเกณฑต์่างๆ                 
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่คณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของ
ข้าพเจ้าหรือท่ีเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใด
ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนี้  สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท้ังหมดให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตได้ และอนุญาตให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอนุญาตของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้  ทั้งนี้  โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม
ทั้งกรณีทั่วไปและตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
                                              
                                                    ลงช่ือ................................................................ ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
                                                         (……………………………………………………………..) 
                                                     วันท่ี ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 
 
หมายเหตุ: - รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ 

ตราประทับ 
นิติบุคคล 

  

(ถ้ามี) 



แบบกัญชง ๓                         ๗ 

 
 

 

ส่วนที่ ๕ ส าหรับเจ้าหน้าที ่(โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง) 
            ๕.๑ การตรวจสอบค าขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต  
                    ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับค าขอและเอกสารเพือ่ด าเนินการต่อไป 
                         ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ตอ้งช าระค่าพิจารณาค าขอตามที่กฎหมายก าหนด) 

                    ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลกัฐานที่ไม่ถูกต้อง และระบุรายละเอยีดที่ต้องแกไ้ขให้ถูกต้อง แล้วด าเนินการตามขอ้ ๕.๒ ต่อไป) 

                      ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                    ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานทีไ่ม่ครบถ้วน  แล้วด าเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป) 

                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                                       

                                                                                                           ลงชื่อ..........................................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                   (…….....………..…..........…………………………) 

                                                                                                                                วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

             ๕.๒ การด าเนินการกรณีค าขอ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  
                    (๑) เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตรับทราบแล้ว  ซึ่งผู้ขออนุญาตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
                             ภายในวันท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทราบว่าระยะเวลาระหว่างการรอเอกสาร 
                             หรือหลักฐานดังกล่าวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาขั้นตอนการขออนุญาต (ให้ด าเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป) 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                      ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
               วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……              

           (๒) เจ้าหน้าท่ีคืนค าขอ เอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากผู้ขออนุญาตแจ้งความประสงค์ขอคืนค าขอพร้อม               
                             เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอทั้งหมด เพื่อน าไปแก้ไขและยื่นค าขอใหม่อีกครั้ง 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                       ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                   (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
                วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                                      
 

             ๕.๓ การด าเนินการเมื่อผู้ขออนุญาตจัดส่งค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ใหแ้ก่เจ้าหน้าทีต่ามข้อ ๕.๒ (๑) 
                    (๑) ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น 
                             เจ้าหน้าท่ีจึงรับค าขอและเอกสารเพื่อด าเนินการต่อไป 
                              ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแลว้ (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องช าระค่าพจิารณาค าขอตามที่กฎหมายก าหนด) 
 

                                                                                                             ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

                    (๒) ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น เจ้าหน้าที่จึงคืนค าขอ 
                            และแจ้งเป็นหนังสือหรือส าเนาผลการตรวจเอกสารนี้ให้แก่ผู้ยื่นค าขอเพื่อทราบเหตุแห่งการคืนค าขอ 
                              

                                                                                                                                ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 



แบบกัญชง ๔                         ๑ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ............      
 ขอเพิ่มประเภทของกัญชงที่ขออนุญาตส่งออกระหว่างปีปฏิทิน จากเดิมทีไ่ด้รบัอนุญาตไว้แล้ว  ของใบอนุญาตเลขท่ี..................... 
 ขอต่ออายุของใบอนุญาตเลขที่...................... เพื่อต่ออายุประจ าปี พ.ศ. .............. (ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากเดมิที่ได้รบัอนุญาตไว้)  
 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญาตและผู้ด าเนินกิจการ (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตามประเภทผู้ขออนุญาต) 
       ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา : 

              ชื่อผู้ขออนุญาตและผูด้ าเนินกิจการ คือ นาย/นาง/นางสาว............................................ นามสกลุ............................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  

วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)……...........................  
อีเมล์ (ถ้ามี).......................................................................................................................................................................................... 

 

       ๑.๒ กรณีวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล : 
              ชื่อวิสาหกิจชมุชนผู้ขออนุญาต...................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร---- รหัสทะเบียนวสิาหกิจชุมชน.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................... หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน.............................ชัน้ท่ี............. ห้องที่................. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน................................. ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
 

              ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการการแทนวิสาหกจิชุมชน คือ 
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล........................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที.่............ 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)……...........................  
อีเมล์ (ถ้ามี).......................................................................................................................................................................................... 

 
 

แบบกัญชง ๔ 
 

             ค าขอรับใบอนุญาต 
ส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

เฉพาะกัญชง 

   (ส าหรับเจา้หน้าที่) 
 ยื่นที่ อย. 

 

   เลขรับที่................................. วนัท่ีรับ.................................. 
 
  
 



แบบกัญชง ๔                         ๒ 

 
 

 

        ๑.๓ กรณีนิติบุคคล : 
              ๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  

                  ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต.......................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร----        

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................... หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน..............................ช้ันท่ี............. ห้องที่.............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต....................................                      

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)…............................. 
 

                  ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที…่……. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................ ถนน.................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)……........................... 
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 

             ๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ 
                       ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (บริษัทมหาชนจ ากดั/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/หา้งหุ้นส่วนสามญันิติบคุคล/ 
              วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์/ 
              หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย) 

ช่ือ ......................................................................................................................................................................................................    

เลขทะเบยีนนิติบุคคล ----- 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................... หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน..............................ช้ันท่ี............. ห้องที่............... 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…............................ โทรสาร (ถ้ามี)…............................. 
 

                  ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 
 
 



แบบกัญชง ๔                         ๓ 

 
 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการส่งออกกญัชง (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน) 
 

           วัตถุประสงค์ในการขออนุญาต (เลือกได้มากกว่า ๑ วัตถุประสงค์) 
 

             เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตามวตัถุประสงค์อื่น) 
             เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม                                
              เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์  
              เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์    

 (โปรดระบุชื่อโครงการ.......................................................................................................................................................................................................)               
             เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง  

            รายละเอียดสถานที่  
ช่ือสถานท่ีสง่ออก(ถ้ามี) ................……………………………………….................................................................................................................  
เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน.................................................ชั้นที่............. ห้องที่.................. 
ตรอก/ซอย............................... ถนน..................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.........................................        
จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์............................... โทรสาร (ถ้ามี)….................................. 
 
รายละเอียดสถานท่ีเก็บ (กรณีเป็นสถานท่ีคนละแห่งกับสถานท่ีส่งออก) 
ช่ือสถานท่ีเก็บ(ถ้ามี) ................…………………………………………...................................................................................................................  
เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน.................................................ชั้นที่............. ห้องที่.................. 
ตรอก/ซอย............................... ถนน..................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.........................................        
จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์............................... โทรสาร (ถ้ามี)….................................. 

 
หมายเหตุ: - หากสถานที่เก็บ มีมากกวา่ ๑ สถานที่ โปรดแนบรายละเอียดขอ้มลูเพิ่มเติม 

            ล าดับที่ ๑ 
            กัญชงท่ีขออนุญาตส่งออก  
             ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  
                 ช่ือผลิตภณัฑ์…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                    

       ไม่ใช่ผลติภณัฑส์ าเร็จรูป  
          คือ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 
หมายเหตุ: - หากขอ้มูลประเภทของกญัชงที่จะส่งออก มีมากกว่า ๑ ล าดบั โปรดแนบรายละเอยีดข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบกัญชง ๔                         ๔ 

 
 

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต (โปรดแนบเอกสารหรือหลักฐานตามประเภทของผู้ขออนุญาต) 

         ๓.๑ การขอรับใบอนุญาต :  
บุคคลธรรมดา 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค ์ 
 (๑) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีส่งออกและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีส่งออก  
 (๓) ภาพถ่ายสถานท่ีส่งออก 
 (๔) แผนการส่งออก 
 (๕) มาตรการรักษาความปลอดภัย  

เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม เฉพาะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ทา่นเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์  
 (๖) เอกสารวิชาการแสดงข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  
 (๗) ฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ส าหรับส่งออก 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๖) โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
          ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๗) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง  
 (๘) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๙) ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)            

วิสาหกิจชมุชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ยังคงสถานะด าเนินกิจการ 
          อยู่ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนี้และแสดงบัญชีรายชื่อสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
 (๒) หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการแทนวิสาหกิจชุมชน  
 (๓) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการแทนวิสาหกิจชุมชน  
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีส่งออกและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีส่งออก  
 (๕) ภาพถ่ายสถานท่ีส่งออก 
 (๖) แผนการส่งออก 
 (๗) มาตรการรักษาความปลอดภัย  
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม เฉพาะส าหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์  
 (๘) เอกสารวชิาการแสดงข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  
 (๙) ฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ส าหรับส่งออก 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๘) โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
          ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ 
 (๙) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง  
 (๑๐) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๑๑) ใบอนุญาตใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)             
 
 
 
 
 
 
 



แบบกัญชง ๔                         ๕ 

 
 

นิติบุคคล 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่อกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วย 
          สหกรณ์ที่ยังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
          วิสาหกิจชุมชนท่ียังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนีแ้ละแสดงบัญช ี

 รายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือสมาชิกวิสาหกิจชมุชนและกลุม่เกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสารแสดงภารกิจของ      
 หน่วยงานของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต กรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรฐั หรือ เอกสารอื่นๆ ที่แสดง                     
 การเป็นนิติบุคคล        

 (๒) หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  
 (๓) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เฉพาะกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนติิบุคคล หรือ 
          หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 (๔) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล            
 (๕) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีส่งออกและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีส่งออก  
 (๖) ภาพถ่ายสถานท่ีส่งออก 
 (๗) แผนการส่งออก 
 (๘) มาตรการรักษาความปลอดภัย  
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม เฉพาะส าหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์  
 (๙) เอกสารวิชาการแสดงข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  
 (๑๐) ฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ส าหรับส่งออก 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๙)   โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
            ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๑๐) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง 
 (๑๑) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๑๒) ใบอนุญาตใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวจิัยที่ใชส้ัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)             
 

๓.๒ การขอต่ออายใุบอนุญาต 
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญาต  
 (๒) แผนการส่งออก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผู้ประสานงานของผู้ขออนญุาต  

                   ช่ือผู้ประสานงาน  นาย/นาง/นางสาว............................................................... นามสกลุ..................................................................... 
ต าแหน่ง (ถ้ามี)………………………………………………………………………. หน่วยงานท่ีสังกัด (ถ้ามี)…………………………..………….………….……………………….. 
โทรศัพท…์........................................................................................ อีเมล์ (ถ้ามี)....................................................................................................... 



แบบกัญชง ๔                         ๖ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ การรับรองตนเองและการยินยอมการเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
           ข้าพเจ้าผู้ขอรับใบอนุญาต/ผูไ้ดร้ับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ ขอให้ค ารับรองว่า 
            (๑) มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม ในการเป็นผู้ขออนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต  
                 น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
            (๒) ข้าพเจ้าจะไม่ด าเนนิการใดๆ ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนญุาตส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 
            (๓) ข้าพเจ้าจะไม่เปลีย่นแปลงสถานท่ีส่งออก ประเภทของกัญชงที่ขออนุญาตส่งออก จากท่ีได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญาตไว้  
                 หากมีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมลูดังกล่าว ข้าพเจา้รับทราบว่าจะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงการขออนุญาต 
                 และการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)              
                 พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทางหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่คณะกรรมการก าหนดทกุประการ 

    (๔) ข้อความข้างต้นที่แจ้งไว้ในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตทุกฉบับเป็นความจริง ถูกต้อง  
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่าข้อมูลในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผดิชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 

            (๕) ข้าพเจ้าไดร้ับทราบ เข้าใจ และพร้อมท่ีจะปฏิบตัิตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 
       หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ  

ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือท่ีคณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของ
ข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใด
ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนี้  สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท้ังหมดให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตได้ และอนุญาตให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอนุญาตของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้  ทั้งนี้  โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม
ทั้งกรณีทั่วไปและตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
                                              
                                                    ลงช่ือ................................................................ ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
                                                         (……………………………………………………………..) 
                                                     วันท่ี ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 
 
หมายเหตุ: - รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ 

ตราประทับ 
นิติบุคคล 

  

(ถ้ามี) 



แบบกัญชง ๔                         ๗ 

 
 

 

ส่วนที่ ๕ ส าหรับเจ้าหน้าที ่(โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง) 
            ๕.๑ การตรวจสอบค าขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต  
                    ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับค าขอและเอกสารเพือ่ด าเนินการต่อไป 
                         ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ตอ้งช าระค่าพิจารณาค าขอตามที่กฎหมายก าหนด) 

                    ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลกัฐานที่ไม่ถูกต้อง และระบุรายละเอยีดที่ต้องแกไ้ขให้ถูกต้อง แล้วด าเนินการตามขอ้ ๕.๒ ต่อไป) 

                      ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                    ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานทีไ่ม่ครบถ้วน  แล้วด าเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป) 

                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                                       

                                                                                                           ลงชื่อ..........................................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                   (…….....………..…..........…………………………) 

                                                                                                                                วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

             ๕.๒ การด าเนินการกรณีค าขอ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  
                    (๑) เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตรับทราบแล้ว  ซึ่งผู้ขออนุญาตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
                             ภายในวันท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทราบว่าระยะเวลาระหว่างการรอเอกสาร 
                             หรือหลักฐานดังกล่าวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาขั้นตอนการขออนุญาต (ให้ด าเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป) 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                      ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
               วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……              

           (๒) เจ้าหน้าท่ีคืนค าขอ เอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากผู้ขออนุญาตแจ้งความประสงค์ขอคืนค าขอพร้อม               
                             เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอทั้งหมด เพื่อน าไปแก้ไขและยื่นค าขอใหม่อีกครั้ง 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                       ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                   (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
                วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                                      
 

             ๕.๓ การด าเนินการเมื่อผู้ขออนุญาตจัดส่งค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ใหแ้ก่เจ้าหน้าทีต่ามข้อ ๕.๒ (๑) 
                    (๑) ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น 
                             เจ้าหน้าท่ีจึงรับค าขอและเอกสารเพื่อด าเนินการต่อไป 
                              ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแลว้ (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องช าระค่าพจิารณาค าขอตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

                                                                                                             ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

                    (๒) ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น เจ้าหน้าที่จึงคืนค าขอ 
                            และแจ้งเป็นหนังสือหรือส าเนาผลการตรวจเอกสารนี้ให้แก่ผู้ยื่นค าขอเพื่อทราบเหตุแห่งการคืนค าขอ 
                              

                                                                                                                                ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 



แบบกัญชง ๕                   ๑ 

 
 

           
 
 
 
 
 
 

 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ............      
 ขอเพิ่มสถานท่ีจ าหน่าย ระหวา่งปีปฏิทิน จากเดิมทีไ่ด้รบัอนุญาตไว้แล้ว ของเลขท่ีอ้างอิงที.่....................................... 
 ขอต่ออายุใบอนุญาตเลขท่ี.........................................................................................................................................................................................  
     เพื่อต่ออายุประจ าปี พ.ศ. ............ (ไม่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการจากเดิมที่ได้รับอนญุาตไว้)  

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญาตและผู้ด าเนินกิจการ (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตามประเภทผู้ขออนุญาต) 
       ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา : 

              ชื่อผู้ขออนุญาตและผูด้ าเนินกิจการ คือ นาย/นาง/นางสาว............................................ นามสกลุ............................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  

วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................ ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)……...........................  
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 

       ๑.๒ กรณีวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล : 
              ชื่อวิสาหกิจชมุชนผู้ขออนุญาต...................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร---- รหัสทะเบียนวสิาหกิจชุมชน......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................. หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน..............................ชัน้ท่ี............. ห้องที่................. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน................................. ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
 

              ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการการแทนวิสาหกจิชุมชน คือ 
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล.......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)……...........................  
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 
 

                 
            ค าขอรับใบอนุญาต 

จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชง 

 

      (ส าหรับเจา้หน้าที่) 
  สถานที่จ าหนา่ยตั้งอยู่ในต่างจังหวดั  
      ยื่นที่ สสจ. ...........................................................(โปรดระบุ) 
       เลขรับที่................................. วันที่รับ.................................. 
  
  สถานที่จ าหน่ายตั้งอยู่ใน กทม. ยืน่ที่ อย.   
       เลขรับที่................................. วันที่รับ.................................. 

 

แบบกัญชง ๕ 



แบบกัญชง ๕                   ๒ 

 
 

 
 

        ๑.๓ กรณีนิติบุคคล : 
              ๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  

                  ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต.......................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร----        

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................... หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน..............................ช้ันท่ี............. ห้องที่............... 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.....................................                      

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)…............................. 
 

                  ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล.......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที.่............ 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)……........................... 
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 

             ๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ 
                       ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (บริษัทมหาชนจ ากดั/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/หา้งหุ้นส่วนสามญันิติบคุคล/ 
              วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ท่ีเป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์/ 
              หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย) 

ช่ือ ......................................................................................................................................................................................................    

เลขทะเบยีนนิติบุคคล ----- 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................... หมู่ที…่... อาคาร/หมู่บ้าน..............................ช้ันท่ี............. ห้องที่............... 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต.....................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…............................ โทรสาร (ถ้ามี)…............................. 
 

                  ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล.......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที…่……. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 
 
 



แบบกัญชง ๕                   ๓ 

 
 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสถานทีจ่ าหน่ายกัญชง (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน) 

                                                                         สถานที่ล าดับที่ ๑    
 

           วัตถุประสงค์ในการขออนุญาต (เลือกได้มากกว่า ๑ วัตถุประสงค์) 
 

             (๑) เพื่อประโยชน์ตามภารกจิของหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตามวตัถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)) 
             (๒) เพื่อการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่าน้ัน  
             (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม                                
             (๔) เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์  
             (๕) เพือ่ประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์       

 (โปรดระบุชื่อโครงการ...................................................................................................................................................................................................)               
             (๖) เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมลด็พันธ์ุรับรอง  
 

           รายละเอียดสถานที่  
ช่ือสถานท่ีจ าหน่าย (ถ้ามี)…......................…………………………………………....................................................................................................                  
เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน.................................................ชั้นที่............. ห้องที่................... 
ตรอก/ซอย............................... ถนน..................................... ต าบล/แขวง................................ อ าเภอ/เขต.............................................        
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)…...................................... 

 

           กัญชงท่ีขออนุญาตจ าหน่าย  
             ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  
                 ช่ือผลิตภณัฑ์…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                   

       ไม่ใช่ผลติภณัฑส์ าเร็จรูป  
          คือ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
                 เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตผลิต ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕                
               เฉพาะกัญชง ทีใ่บอนุญาตดังกล่าวยังมีผลในทางกฏหมาย ณ วันที่จ าหน่าย เท่านั้น 
 
หมายเหตุ: - หากขอ้มูลส่วนที่ ๒ มีมากกว่า ๑ สถานที่ โปรดแนบรายละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบกัญชง ๕                   ๔ 

 
 

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต (โปรดแนบเอกสารหรือหลักฐานตามประเภทของผู้ขออนุญาต) 

         ๓.๑ การขอรับใบอนุญาต :  
บุคคลธรรมดา 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีจ าหน่ายและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีจ าหน่าย  
 (๓) ภาพถ่ายสถานท่ีจ าหน่าย 
 (๔) แผนการจ าหน่าย 
 (๕) มาตรการรักษาความปลอดภัย  
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม เฉพาะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๖) โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
          ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๗) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง  
 (๘) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๙) ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)            

วิสาหกิจชมุชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
เอกสารหรือหลักฐานทีต้่องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ยังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ 
          ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนี้และแสดงบัญชีรายชื่อสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีจ าหน่าย เส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีจ าหน่าย  
 (๓) ภาพถ่ายสถานท่ีจ าหน่าย 
 (๔) แผนการจ าหน่าย 
 (๕) มาตรการรักษาความปลอดภัย 
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม เฉพาะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๖) โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
          ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๗) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง  
 (๘) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๙) ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบกัญชง ๕                   ๕ 

 
 

นิติบุคคล 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่อกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วย 
          สหกรณ์ที่ยังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
          วิสาหกิจชุมชนท่ียังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนีแ้ละแสดงบัญช ี
           รายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ หุ้นส่วนผูจ้ัดการ หรือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแลว้แต่กรณี หรือ เอกสารแสดงภารกิจของ    

 หน่วยงานของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต กรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรฐั หรือ เอกสารอื่นๆ ที่แสดง 
          การเป็นนิติบุคคล         
 (๒) หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  
 (๓) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เฉพาะกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนติิบุคคล หรือ 
          หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 (๔) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล            
 (๕) แผนที่แสดงทีต่ั้งสถานท่ีจ าหน่าย เส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีจ าหน่าย 
 (๖) ภาพถ่ายสถานท่ีจ าหน่าย 
 (๗) แผนการจ าหน่าย 
 (๘) มาตรการรักษาความปลอดภัย 
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม เฉพาะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๙)   โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
            ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๑๐) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง  
 (๑๑) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๑๒) ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)            
 

๓.๒ การขอต่ออายใุบอนุญาต 
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญาต  
 (๒) แผนการจ าหนา่ย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลผู้ประสานงานของผู้ขออนญุาต  

                   ช่ือผู้ประสานงาน  นาย/นาง/นางสาว............................................................... นามสกุล................................................................... 

ต าแหน่ง (ถ้ามี)………………………………………………………………………. หน่วยงานท่ีสังกัด (ถ้ามี)……………………………………………………………………….. 

โทรศัพท…์........................................................................................ อีเมล์ (ถ้ามี)...................................................................................................... 



แบบกัญชง ๕                   ๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ การรับรองตนเองและการยินยอมการเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
           ข้าพเจ้าผู้ขอรับใบอนุญาต/ผูไ้ดร้ับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ ขอให้ค ารับรองว่า 
            (๑) มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม ในการเป็นผู้ขออนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต  
                 น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
            (๒) ข้าพเจ้าจะไม่ด าเนนิการใดๆ ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนญุาตจ าหน่ายยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง 
            (๓) ข้าพเจ้าจะไม่เปลีย่นแปลงสถานท่ีจ าหน่าย ประเภทของกัญชงที่ขออนุญาตจ าหน่าย และแผนการจ าหนา่ย จากท่ีได้ให ้
                 ข้อมูลกับผู้อนุญาตไว้ หากมีความประสงค์ที่จะแกไ้ขข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไวใ้น 
                 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ 
                 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทางหรือหลักเกณฑ์ตา่งๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที ่
                 คณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

    (๔) ข้อความข้างต้นที่แจ้งไว้ในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตทุกฉบับเป็นความจริง ถูกต้อง  
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่าข้อมูลในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ตรงกับความเป็นจริง  
ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผดิชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 

            (๕) ข้าพเจ้าไดร้ับทราบ เข้าใจ และพร้อมท่ีจะปฏิบตัิตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 
        หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมท้ังแนวทางและ 
        หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือท่ีคณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของ
ข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใด
ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนี้  สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท้ังหมดให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตได้ และอนุญาตให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอนุญาตของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้  ทั้งนี้  โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม
ทั้งกรณีทั่วไปและตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
                                              
                                                    ลงช่ือ................................................................ ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
                                                         (……………………………………………………………..) 
                                                     วันท่ี ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 
 
หมายเหตุ: - รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ 

ตราประทับ 
นิติบุคคล 

  

(ถ้ามี) 



แบบกัญชง ๕                   ๗ 

 
 

 

ส่วนที่ ๕ ส าหรับเจ้าหน้าที ่(โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง) 
            ๕.๑ การตรวจสอบค าขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต  
                    ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับค าขอและเอกสารเพือ่ด าเนินการต่อไป 
                         ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ตอ้งช าระค่าพิจารณาค าขอตามที่กฎหมายก าหนด) 

                    ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลกัฐานที่ไม่ถูกต้อง และระบุรายละเอยีดที่ต้องแกไ้ขให้ถูกต้อง แล้วด าเนินการตามขอ้ ๕.๒ ต่อไป) 

                      ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                    ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานทีไ่ม่ครบถ้วน  แล้วด าเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป) 

                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                                       

                                                                                                           ลงชื่อ..........................................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                   (…….....………..…..........…………………………) 

                                                                                                                                วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

             ๕.๒ การด าเนินการกรณีค าขอ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  
                    (๑) เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตรับทราบแล้ว  ซึ่งผู้ขออนุญาตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
                             ภายในวันท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทราบว่าระยะเวลาระหว่างการรอเอกสาร 
                             หรือหลักฐานดังกล่าวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาขั้นตอนการขออนุญาต (ให้ด าเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป) 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                      ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
               วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……              

           (๒) เจ้าหน้าท่ีคืนค าขอ เอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากผู้ขออนุญาตแจ้งความประสงค์ขอคืนค าขอพร้อม               
                             เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอทั้งหมด เพื่อน าไปแก้ไขและยื่นค าขอใหม่อีกครั้ง 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                       ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                   (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
                วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                                      
 

             ๕.๓ การด าเนินการเมื่อผู้ขออนุญาตจัดส่งค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ใหแ้ก่เจ้าหน้าทีต่ามข้อ ๕.๒ (๑) 
                    (๑) ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น 
                             เจ้าหน้าท่ีจึงรับค าขอและเอกสารเพื่อด าเนินการต่อไป 
                              ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแลว้ (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องช าระค่าพจิารณาค าขอตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

                                                                                                             ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

                    (๒) ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น เจ้าหน้าที่จึงคืนค าขอ 
                            และแจ้งเป็นหนังสือหรือส าเนาผลการตรวจเอกสารนี้ให้แก่ผู้ยื่นค าขอเพื่อทราบเหตุแห่งการคืนค าขอ 
                              

                                                                                                                                ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 



แบบกัญชง ๖                       ๑ 

 
 

            
 
 
 
 
 
 

 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ............      
 ขอเพิ่มสถานท่ีครอบครอง ระหว่างปีปฏิทิน จากเดิมทีไ่ดร้ับอนุญาตไว้แล้ว ของเลขท่ีอ้างอิงที.่....................................... 
 ขอต่ออายุใบอนุญาตเลขท่ี.........................................................................................................................................................................................  
     เพื่อต่ออายุประจ าปี พ.ศ. ............ (ไม่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการจากเดิมที่ได้รับอนญุาตไว้)  
 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญาตและผู้ด าเนินกิจการ (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตามประเภทผู้ขออนุญาต) 
       ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา : 

              ชื่อผู้ขออนุญาตและผูด้ าเนินกิจการ คือ นาย/นาง/นางสาว............................................ นามสกลุ............................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  

วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)……...........................  
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 

       ๑.๒ กรณีวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล : 
              ชื่อวิสาหกิจชมุชนผู้ขออนุญาต...................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร---- รหัสทะเบียนวสิาหกิจชุมชน......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................. หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน..............................ชัน้ท่ี............. ห้องที่................. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
 

              ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการการแทนวิสาหกจิชุมชน คือ 
นาย/นาง/นางสาว.................................................................... นามสกุล........................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)……...........................  
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 
 

              
           ค าขอรับใบอนุญาต 
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

เฉพาะกัญชง 

 

แบบกัญชง ๖ 
 

      (ส าหรับเจา้หน้าที่) 
  สถานที่ครอบครองตั้งอยู่ในต่างจังหวัด  
      ยื่นที่ สสจ. ...........................................................(โปรดระบุ) 
       เลขรับที่................................. วันที่รับ.................................. 
  
  สถานที่ครอบครองตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.   
      เลขรับที่................................. วันที่รับ.................................. 

 



แบบกัญชง ๖                       ๒ 

 
 

 

        ๑.๓ กรณีนิติบุคคล : 
              ๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  

                  ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต.......................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร----        

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................... หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน..............................ช้ันท่ี............. ห้องที่.............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต....................................                      

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)…............................. 
 

                  ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)……........................... 
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 

             ๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ 
                       ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (บริษัทมหาชนจ ากดั/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/หา้งหุ้นส่วนสามญันิติบคุคล/ 
              วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ท่ีเป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ/์ 
              หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย) 

ช่ือ ......................................................................................................................................................................................................    

เลขทะเบยีนนิติบุคคล ----- 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................... หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน..............................ช้ันท่ี............. ห้องที่............... 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…............................ โทรสาร (ถ้ามี)…............................. 
 

                  ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที…่……. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 
 
 



แบบกัญชง ๖                       ๓ 

 
 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสถานทีค่รอบครองกัญชง (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกูต้อง ครบถ้วน) 

                                                                         สถานที่ล าดับที่ ๑    
 

           วัตถุประสงค์ในการขออนุญาต (เลือกได้มากกว่า ๑ วัตถุประสงค์) 
 

             (๑) เพื่อประโยชน์ตามภารกจิของหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตามวตัถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)) 
             (๒) เพื่อการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่าน้ัน  
             (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม                                
              (๔) เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์  
              (๕) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์             

 (โปรดระบุชื่อโครงการ..........................................................................................................................................................................................................)    
  เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง  

           รายละเอียดสถานที่  
ช่ือสถานท่ีครอบครอง (ถ้ามี)…..................…………………………………………....................................................................................................                  
เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน.................................................ชั้นที่............. ห้องที่................... 
ตรอก/ซอย............................... ถนน..................................... ต าบล/แขวง................................ อ าเภอ/เขต.............................................        
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)…...................................... 

 

            กัญชงท่ีขออนุญาตครอบครอง 
             ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  
                 ๑. ช่ือผลิตภัณฑ์……………………………………………………………................................ปริมาณ....................................................................  
                     แหล่งที่มา…………………………………………………………………...............…………….....................………………………………………....………… 
                 ๒. ช่ือผลิตภัณฑ์……………………………………………………………................................ปริมาณ.................................................................... 
                     แหล่งที่มา…………………………………………………………………...............…………….....................………………………………………....…………                  
                 ๓. ช่ือผลิตภัณฑ์…………………………………………………………….................................ปรมิาณ................................................................... 
                     แหล่งที่มา…………………………………………………………………...............…………….....................………………………………………....………… 

       ไม่ใช่ผลติภณัฑส์ าเร็จรูป 
                 ๑. คือ…………………………………………………………………................................………ปริมาณ..................................................................... 
                     แหล่งทีม่า…………………………………………………………………...............…………….....................………………………………………....………… 
                 ๒. คือ…………………………………………………………………..............................…...……ปริมาณ.................................................................... 
                     แหล่งที่มา…………………………………………………………………...............…………….....................………………………………………....…………                  
                 ๓. คือ…………………………………………………………………..............................…...……ปริมาณ....................................................................                    
                     แหล่งที่มา…………………………………………………………………...............…………….....................………………………………………....………… 
 
หมายเหตุ: - หากขอ้มูลส่วนที่ ๒ มีมากกว่า ๑ สถานที่ โปรดแนบรายละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบกัญชง ๖                       ๔ 

 
 

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต (โปรดแนบเอกสารหรือหลักฐานตามประเภทของผู้ขออนุญาต) 

         ๓.๑ การขอรับใบอนุญาต :  
บุคคลธรรมดา 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานทีค่รอบครองและเส้นทางการเข้าถึงสถานทีค่รอบครอง ที่ระบุล าดับสถานที่ครอบครองเรียงตามล าดับในค าขออนุญาต 
 (๓) ภาพถ่ายสถานท่ีครอบครอง 
 (๔) แผนการใช้ประโยชน์ 
 (๕) มาตรการรักษาความปลอดภัย  
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม ในบางวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดงัต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๖) โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
          ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๗) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง  
 (๘) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๙) ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)                      

วิสาหกิจชมุชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ยังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ 
          ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนี้และแสดงบัญชีรายชื่อสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานทีค่รอบครองและเส้นทางการเข้าถึงสถานทีค่รอบครอง ที่ระบุล าดับสถานที่ครอบครองเรียงตามล าดับในค าขออนุญาต 
 (๓) ภาพถ่ายสถานท่ีครอบครอง 
 (๔) แผนการใช้ประโยชน์ 
 (๕) มาตรการรักษาความปลอดภัย 
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม ในบางวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดงัต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๖) โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
          ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๗) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง  
 (๘) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๙) ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบกัญชง ๖                       ๕ 

 
 

 

๓.๒ การขอต่ออายใุบอนุญาต 
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญาต  
 (๒) แผนการใช้ประโยชน์  

เฉพาะวัตถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีต่ออายุใบอนุญาต) 
ผลการด าเนินการตามที่ได้รับการอนุญาตในปีปฏิทินที่ผ่านมา  
๑. ชื่อโครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ……………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
๒. ระยะเวลาการศึกษาวิจัย ................................................................................................................................................................................. 
๓. สรุปผลการศึกษาวิจัย ...................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………… 
หมายเหตุ: - สามารถแนบรายละเอยีดข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 

นิติบุคคล 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่อกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วย 
          สหกรณ์ที่ยังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
          วิสาหกิจชุมชนท่ียังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนีแ้ละแสดงบัญช ี

รายชื่อกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและกลุม่เกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสารแสดงภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต กรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรฐั หรือ เอกสารอื่นๆ ที่แสดง                      
การเป็นนิติบุคคล         

 (๒) หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  
 (๓) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เฉพาะกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนติิบุคคล หรือ 
          หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 (๔) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล            
 (๕) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานทีค่รอบครองและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่ครอบครอง ที่ระบุล าดับสถานที่ครอบครองเรียงตามล าดับในค าขออนุญาต 
 (๖) ภาพถ่ายสถานท่ีครอบครอง 
 (๗) แผนการใช้ประโยชน์ 
 (๘) มาตรการรักษาความปลอดภัย 
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม ในบางวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสารดงัต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตที่ท่านเลือก 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๙)   โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
            ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๑๐) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง  
 (๑๑) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๑๒) ใบอนุญาตใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)     

ข้อมูลผู้ประสานงานของผู้ขออนญุาต  

                   ช่ือผู้ประสานงาน  นาย/นาง/นางสาว.............................................................. นามสกลุ..................................................................... 

ต าแหน่ง (ถ้ามี)………………………………………………………………………. หน่วยงานท่ีสังกัด (ถ้ามี)…………………………………………………..…………………….. 

โทรศัพท…์........................................................................................ อีเมล์ (ถ้ามี)..................................................................................................... 



แบบกัญชง ๖                       ๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ การรับรองตนเองและการยินยอมการเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
           ข้าพเจ้าผู้ขอรับใบอนุญาต/ผูไ้ดร้ับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ ขอให้ค ารับรองว่า 
            (๑) มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม ในการเป็นผู้ขออนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต  
                 น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
            (๒) ข้าพเจ้าจะไม่ด าเนินการใดๆ ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงคท์ี่ได้รับอนุญาตมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 
            (๓) ข้าพเจ้าจะไม่เปลีย่นแปลงสถานท่ีครอบครอง ประเภทของกัญชงที่ขออนุญาตครอบครอง และแผนการใช้ประโยชน์ 
                 จากที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญาตไว้ หากมีความประสงคท์ี่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน 
                 กฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ 
                 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทางหรือหลักเกณฑ์ตา่งๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 หรือท่ีคณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

    (๔) ข้อความข้างต้นทีแ่จ้งไว้ในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตทุกฉบับเป็นความจริง ถูกต้อง  
ครบถ้วน สมบรูณ์ทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่าข้อมลูในค าขอน้ีพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผดิชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 

            (๕) ข้าพเจ้าไดร้ับทราบ เข้าใจ และพร้อมท่ีจะปฏิบตัิตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 
        หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ 

 ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือท่ีคณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของ
ข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใดก็
ตามที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนี้  สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแล ะ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตได้ และอนุญาตใหส้ านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอนุญาตของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้  ทั้งนี้  โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและ
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
                                              
                                                    ลงช่ือ................................................................ ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
                                                         (……………………………………………………………..) 
                                                     วันท่ี ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 
 
หมายเหตุ: - รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ 

ตราประทับ 
นิติบุคคล 

  

(ถ้ามี) 



แบบกัญชง ๖                       ๗ 

 
 

 

ส่วนที่ ๕ ส าหรับเจ้าหน้าที ่(โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง) 
            ๕.๑ การตรวจสอบค าขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต  
                    ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับค าขอและเอกสารเพือ่ด าเนินการต่อไป 
                         ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ตอ้งช าระค่าพิจารณาค าขอตามที่กฎหมายก าหนด) 

                    ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลกัฐานที่ไม่ถูกต้อง และระบุรายละเอยีดที่ต้องแกไ้ขให้ถูกต้อง แล้วด าเนินการตามขอ้ ๕.๒ ต่อไป) 

                      ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                    ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานทีไ่ม่ครบถ้วน  แล้วด าเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป) 

                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                                       

                                                                                                           ลงชื่อ..........................................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                   (…….....………..…..........…………………………) 

                                                                                                                                วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

             ๕.๒ การด าเนินการกรณีค าขอ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  
                    (๑) เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตรับทราบแล้ว  ซึ่งผู้ขออนุญาตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
                             ภายในวันท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทราบว่าระยะเวลาระหว่างการรอเอกสาร 
                             หรือหลักฐานดังกล่าวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาขั้นตอนการขออนุญาต (ให้ด าเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป) 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                      ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
               วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……              

           (๒) เจ้าหน้าท่ีคืนค าขอ เอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากผู้ขออนุญาตแจ้งความประสงค์ขอคืนค าขอพร้อม               
                             เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอทั้งหมด เพื่อน าไปแก้ไขและยื่นค าขอใหม่อีกครั้ง 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                       ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                   (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
                วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                                      
 

             ๕.๓ การด าเนินการเมื่อผู้ขออนุญาตจัดส่งค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ใหแ้ก่เจ้าหน้าทีต่ามข้อ ๕.๒ (๑) 
                    (๑) ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น 
                             เจ้าหน้าท่ีจึงรับค าขอและเอกสารเพื่อด าเนินการต่อไป 
                              ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแลว้ (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องช าระค่าพจิารณาค าขอตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

                                                                                                             ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

                    (๒) ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น เจ้าหน้าที่จึงคืนค าขอ 
                            และแจ้งเป็นหนังสือหรือส าเนาผลการตรวจเอกสารนี้ให้แก่ผู้ยื่นค าขอเพื่อทราบเหตุแห่งการคืนค าขอ 
                              

                                                                                                                                ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 



แบบกัญชง ๗                            ๑ 

 
 

            

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลการขอรับใบแทนใบอนุญาต (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกขอ้มูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน)  
 

       ข้าพเจ้า (ช่ือผู้รับอนุญาต) .............................................................................................................................................................................. 
       โดยมีผู้ด าเนินกิจการ คือ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................................. 

              (ขีดข้อความที่ไม่ต้องการออก) 

       มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
               (๑) ผลติยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง ตามใบอนุญาตเลขท่ี.......................................................................... 

        เนื่องจาก       สูญหาย                  ถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
               (๒) น าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง ตามใบอนุญาตเลขท่ี....................................................................... 

        เนื่องจาก       สูญหาย                  ถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
               (๓) ส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง ตามใบอนุญาตเลขท่ี..................................................................... 

        เนื่องจาก       สูญหาย                  ถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
        (๔) จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง ตามใบอนุญาตเลขท่ี................................................................... 

        เนื่องจาก       สูญหาย                  ถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
             (๕) มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ตามใบอนุญาตเลขท่ี................................................ 

          เนื่องจาก       สูญหาย                  ถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 

ส่วนที่ ๒ หลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบแทนใบอนุญาต (โปรดแนบเอกสารที่ตรงตามกรณีของท่านให้ถูกต้อง ครบถว้น) 
 

        (๑) ใบแจ้งความ กรณีใบอนุญาตสญูหาย 
        (๒) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
        (๓) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)........................................................................................................................................................................ 

ส่วนที่ ๓ การรับรองตนเองและการยินยอมการเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
  (๑) ข้อความข้างต้นที่แจ้งไว้ในค าขอนี้พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตทกุฉบับเป็นความจริง ถูกต้องและ  

                ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่าข้อมูลในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ตรงกับ 
                ความเป็นจริง ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 
           (๒) ข้าพเจ้าได้รับทราบ เข้าใจ และพร้อมท่ีจะปฏิบัตติามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 
                หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมท้ังแนวทางและ                      
                หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและคณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

 

                                              
                                                    ลงช่ือ................................................................ ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
                                                         (……………………………………………………………..) 
                                            วันท่ี ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

หมายเหตุ: - รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ 

 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชง 

 

แบบกัญชง ๗ 
 

   (ส าหรับเจา้หน้าที่) 
  กรณีใบอนุญาตฉบับเดิม ออกโดย จังหวัด............................ 
      ยื่นค าขอรับใบแทน ที่ สสจ. ............................................ 
       เลขรับที่................................. วันที่รับ................................. 
  

  กรณีใบอนุญาตฉบับเดิม ออกโดย อย. 
      ยื่นค าขอรบัใบแทน ที ่อย. .................................................   
      เลขรับที่.................................. วันที่รับ................................... 

ตราประทับ 
นิติบุคคล 

  

(ถ้ามี) 

 



แบบกัญชง ๗                            ๒ 

 
 

 

ส่วนที่ ๔ ส าหรับเจ้าหน้าที ่(โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง) 
            ๔.๑ การตรวจสอบค าขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต  
                    ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับค าขอและเอกสารเพือ่ด าเนินการต่อไป 
                         ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ตอ้งช าระค่าพิจารณาค าขอตามที่กฎหมายก าหนด) 

                    ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลกัฐานที่ไม่ถูกต้อง และระบุรายละเอยีดที่ต้องแกไ้ขให้ถูกต้อง แล้วด าเนินการตามขอ้ ๔.๒ ต่อไป) 

                      ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                    ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานทีไ่ม่ครบถ้วน  แล้วด าเนินการตามข้อ ๔.๒ ต่อไป) 

                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                                       

                                                                                                           ลงชื่อ..........................................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                   (…….....………..…..........…………………………) 

                                                                                                                                วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

             ๔.๒ การด าเนินการกรณีค าขอ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  
                    (๑) เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตรับทราบแล้ว  ซึ่งผู้ขออนุญาตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
                             ภายในวันท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทราบว่าระยะเวลาระหว่างการรอเอกสาร 
                             หรือหลักฐานดังกล่าวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาขั้นตอนการขออนุญาต (ให้ด าเนินการตามข้อ ๔.๓ ต่อไป) 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                      ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
               วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……              

           (๒) เจ้าหน้าท่ีคืนค าขอ เอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากผู้ขออนุญาตแจง้ความประสงค์ขอคืนค าขอพร้อม               
                             เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอทั้งหมด เพื่อน าไปแก้ไขและยื่นค าขอใหม่อีกครั้ง 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                       ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                   (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
                วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                                      
 

             ๔.๓ การด าเนินการเมื่อผู้ขออนุญาตจัดส่งค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ใหแ้ก่เจ้าหน้าทีต่ามข้อ ๔.๒ (๑) 
                    (๑) ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น 
                             เจ้าหน้าท่ีจึงรับค าขอและเอกสารเพื่อด าเนินการต่อไป 
                              ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแลว้ (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องช าระค่าพจิารณาค าขอตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

                                                                                                             ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

                    (๒) ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น เจ้าหน้าที่จึงคืนค าขอ 
                            และแจ้งเป็นหนังสือหรือส าเนาผลการตรวจเอกสารนี้ให้แก่ผู้ยื่นค าขอเพื่อทราบเหตุแห่งการคืนค าขอ 
                              

                                                                                                                                ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
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โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

เป็นผู้รับอนุญาต    น าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ใบอนุญาตเลขที…่……………………………… 
 ส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ใบอนุญาตเลขที…่……………………………… 

 

 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลที่ตั้งสถานที่น าเข้าหรือส่งออก                                                   

สถานทีช่ื่อ ...........................................................................................................................................................................................  
เลขรหัสประจ าบา้น -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที่.............................................. ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................หมู่ที่............... 
ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท…์...................................... โทรสาร(ถ้ามี)….….…………..……………….อีเมล์(ถ้ามี)....................................................................... 

 

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลการน าเข้า หรือส่งออก (โปรดกรอกเป็นภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อและที่อยู่ของผู้น าเข้า (Name and address of Importer)…………………….…………………….………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………… 
    ประเทศ (Country)……………………..….……………………………………………………………….…………………………………………………………..…. 

 ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออก (Name and address of Exporter) …………………………..…………..……………………………..………............. 
       ………………………………………………………………………………..…………………………………………………….…………………………………………….. 

ประเทศ (Country)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลติ (Name and address of Manufacturer)…………………………………………….………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

     ประเทศ (Country)………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 โดยทาง (Airfreight/Seafreight etc.)………………………………………………………………………….….…………………………………………. 

 กรณีน าเข้า โปรดระบุด่านตรวจขาเข้า (Port of Entry)……………………………………………………………………………………………………… 

 กรณีส่งออก โปรดระบุด่านตรวจขาออก (Port of Export)………………………………………………………………………………………………… 

และด่านตรวจขาเข้า (Port of Entry) ของประเทศปลายทาง ……………………………………………..……………………………………………. 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญาต 

ชื่อผู้รับอนุญาต..............................................................................................................……………..................................…………………… 
ชื่อผู้ด าเนนิกิจการ คือ นาย/นาง/นางสาว............................................ นามสกุล.........................................................……………………. 
นิติบุคคล/บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี เลขที่  ----รหัสทะเบียนวสิาหกจิชุมชน.........................(ถา้มี) 
เลขรหัสประจ าบา้น -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที่..............................................................................................................................................หมู่ที่............... 
ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................................ ต าบล/แขวง............................................................  
อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย ์  
โทรศัพท…์...................................... โทรสาร (ถ้ามี)….….…………..……………….อีเมล์ (ถ้ามี)....................................................................... 

             ค าขอรับใบอนุญาต 
น าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชง 

ในแต่ละครั้ง 
 

แบบ NAR.5(HEMP) 
 

   (ส าหรับเจา้หน้าที่) 
ยื่นที่ อย. 

 
เลขรับที่ ..................................วันที่รับ............................... 

  
 
 

 



แบบ NAR.5(HEMP)                      ๒ 

 
 

 กัญชง ที่ขอน าเข้าหรือส่งออก (Cannabis to be imported/exported)  

 (ล าดับที่) 
 Item  
No. 

  (จ านวน)  
Quantity 

(ส่วนของกัญชง) 
Name of substances 

or Preparations 

(ปริมาณสารส าคญั) 
Narcotic Drugs 

contained therein 

(ควบคุม) 
Schedule 

 (ปริมาณ) 
 Content 

(จ านวนรวม) 
Total Quantity 

of  
Narcotic Drugs 

       

       
 

 

 

ส่วนที่ ๔ เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต (โปรดแนบเอกสารหรือหลักฐานตามประเภทของผู้ขออนุญาต) 

(๑) ส าเนาใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง แลว้แต่กรณี 
(๒)  ใบอนุญาตให้น าเข้ากัญชงที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศผู้น าเข้าหรือหนังสือรับรองซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของ  
      ประเทศปลายทางผู้รับกัญชง (กรณีการส่งออก (ถ้ามี)) 

 

 

ส่วนที่ ๕ การรับรองตนเองและการยินยอมการเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
ข้าพเจ้าผู้ขอรับใบอนุญาต/ผูไ้ด้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ ขอให้ค ารับรองว่า 

           (๑) มีคุณสมบตัิและไมม่ีลักษณะตอ้งห้าม ในการเป็นผู้ขออนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต  
                 น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
            (๒) ข้าพเจ้าจะไม่ด าเนนิการใดๆ ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนญุาตกญัชง  

(๓) ข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงสถานท่ี และ ประเภทของกัญชง ท่ีขออนุญาต จากท่ีได้ให้ข้อมลูกับผู้อนุญาตไว้  
                 หากมีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมลูดังกล่าว ข้าพเจา้รับทราบว่าจะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน 
                 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ 
         เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทางหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 หรือท่ีคณะกรรมการก าหนดทุกประการ 

(๔) ข้อความข้างต้นที่แจ้งไว้ในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตทกุฉบับเป็นความจริง ถูกต้อง  
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่าข้อมูลในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผดิชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 

           (๕) ข้าพเจ้าได้รับทราบ เข้าใจ และพร้อมท่ีจะปฏิบัตติามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 
       หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมท้ังแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ  

                ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือท่ีคณะกรรมการก าหนดทุกประการ 
              

 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน และบุคคลอื่นใดท่ีมีข้อมูลข่าวสารของ
ข้าพเจ้าหรือท่ีเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใด  
ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนี้ สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตได้ และอนุญาตให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอนุญาตของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้  
ความยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 
ลงช่ือ.............................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
   (………………………………………………………..) 
  วันท่ี............................................................ 
 
 

หมายเหต:ุ   ให้รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ และขีดขอ้ความที่ไม่ต้องการออก 
 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



แบบ NAR.5(HEMP)                      ๓ 

 
 

 

ส่วนที่ ๖ ส าหรับเจ้าหน้าที ่(โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง) 
            ๖.๑ การตรวจสอบค าขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต  
                    ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับค าขอและเอกสารเพือ่ด าเนินการต่อไป 
                         ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ตอ้งช าระค่าพิจารณาค าขอตามที่กฎหมายก าหนด) 

                    ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลกัฐานที่ไม่ถูกต้อง และระบุรายละเอยีดที่ต้องแกไ้ขให้ถูกต้อง แล้วด าเนินการตามขอ้ ๖.๒ ต่อไป) 

                      ........................................................................................................................................................................................................... 
                   ........................................................................................................................................................................................................... 
                    ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานทีไ่ม่ครบถ้วน  แล้วด าเนินการตามข้อ ๖.๒ ต่อไป) 

                   ........................................................................................................................................................................................................... 
                   ........................................................................................................................................................................................................... 
                                       

                                                                                                           ลงชื่อ..........................................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                   (…….....………..…..........…………………………) 

                                                                                                                                วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

             ๖.๒ การด าเนินการกรณีค าขอ หลักฐานและเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  
                    (๑) เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตรับทราบแล้ว  ซึ่งผู้ขออนุญาตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
                             ภายในวันท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทราบว่าระยะเวลาระหว่างการรอเอกสาร 
                             หรือหลักฐานดังกล่าวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาขั้นตอนการขออนุญาต (ให้ด าเนินการตามข้อ ๖.๓ ต่อไป) 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                      ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
               วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……              

           (๒) เจ้าหน้าท่ีคืนค าขอ เอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากผู้ขออนุญาตแจ้งความประสงค์ขอคืนค าขอพร้อม               
                             เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอทั้งหมด เพื่อน าไปแก้ไขและยื่นค าขอใหม่อีกครั้ง 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                       ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                   (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
                วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                                      
 
             ๖.๓ การด าเนินการเมื่อผู้ขออนุญาตจัดส่งค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมที่แก้ไขแล้ว ใหแ้ก่เจ้าหน้าทีต่ามข้อ ๖.๒ (๑) 
                    (๑) ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น 
                             เจ้าหน้าท่ีจึงรับค าขอและเอกสารเพื่อด าเนินการต่อไป 
                              ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแลว้ (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องช าระค่าพจิารณาค าขอตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

                                                                                                             ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

                    (๒) ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น เจ้าหน้าที่จึงคืนค าขอ 
                            และแจ้งเป็นหนังสือหรือส าเนาผลการตรวจเอกสารนี้ให้แก่ผู้ยื่นค าขอเพื่อทราบเหตุแห่งการคืนค าขอ 
                              

                                                                                                                                ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 



Continued on next page ► 

  

   Part  A – Your details 
  Please complete using BLOCK LETTERS                                                                                                                          

1 Your full name – as in your passport                                                                                                                                  
Family name                                  
Given names           
             
              

2 Name in your own script or character – if applicable 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                    

3  Nationality – as shown in your passport 
 
 
 

4 Details from your passport 
Passport number           
Country of 
Passport 
                                           DAY     MONTH    YEAR 
Date of issue 
                                                   

                                     DAY     MONTH    YEAR 
Date of expiry 
   

Issuing authority/ 
Place of issue as 
shown in your 
passport  

 
5 Sex              Male               Female 

                                                                                                         DAY     MONTH    YEAR 

6 Date of birth 
 

7 Place of birth 
Town/city 
Country 
 

8 Country where you live 
 

 

 
 

9 Your current residential address – where you can be contacted 
Note :  A post office box address is not acceptable as a 
residential address. Failure to give a residential address will 
result in your application being invalid. 

 

 

                                                          POSTAL CODE 
      

10 Address for correspondence 
(If the same as your residential address, write ‘AS ABOVE’.) 

 

 

                                                          POSTAL CODE 
 

11 Your telephone numbers – where you can be contacted 
                        COUNTRY  CODE   AREA CODE          NUMBER 

Office hours 
                           COUNTRY  CODE   AREA CODE          NUMBER 
After hours      
  

12 Do you agree to the department communicating with you  
by fax, e-mail, or other electronic means? 
No 

 Yes          ►  Give details 
                                  COUNTRY  CODE   AREA CODE          NUMBER 

  Fax number        
  E-mail address         

                       

13 Briefly describe the medical treatment you have received in 
your home country. If insufficient space, attach an additional 
statement. 

     

 

 

 
 

 

 
 
 

APPLICATION FOR 
AN INBOUND CARRYING BY TRAVELLER UNDER TREATMENT OF  

MEDICAL PREPARATIONS CONTAINING SUBSTANCES UNDER CONTROL OF  
THE SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961. 

 

            

 

 

FORM 
IC - 1 

(          )  (             ) 

(           )  (             ) 

(            )  (               ) 

 

 
THE ROYAL THAI GOVERNMENT  
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 



14 Give details of the doctor in your home country who provided 
     you with medical treatment.  
   Name and Licence number of doctor 

    

    Address 
    

 

                                                 POSTAL CODE 
 

    15  Give the expected date of arrival and departure from  
   Thailand and details of arrangement for your continued 
   care in your  home country. 
                                               DAY    MONTH     YEAR 

   Date of arrival 
                                                   

                                    DAY    MONTH     YEAR 

   Date of departure 
   Details of arrangement. If insufficient space, attach  
   an additional statement 

   

 

                                                     

 
 

16 Give details of the medical preparations containing substances  
under control of the Single Convention on Narcotic Drugs, 
1961, which the doctor in your home country arranged for  
you during your stay in Thailand. (For amounts not exceeding  
90 days of treatment) 

   Details of medical preparations (Trade name, generic name,  
   strength, instruction for use and total quantity). If insufficient         
        space, attach an additional statement. 

    

 

                                                     

 

 
 

17 Give details of your itineraries 
    Embarkation Port  

   
 
      Carrier / Flight number 

 

   
    Disembarkation Port 

 

   

    Carrier / Flight number 
 
 

18 Do you have any relatives or friends in Thailand? 
     No 
 Yes          ►  Give all relevant details 
  Name of person 

   

  Relationship  
  Permanent resident of Thailand? 
     No Yes 
  Address 

   

 

                                               POSTAL CODE 
                  

19 During your proposed stay in Thailand, do you have or       
  expect to incur medical costs or require treatment or  
   medical follow up for your medical condition? 

  No 
 Yes          ►   Please provide full details. 
  If insufficient space, attach an additional statement. 

    

 

 

 
 
 Part B – Declaration   
20 Applicant 

  I declare that the information on this form is complete, 
correct and up-to-date in every detail. 

  I will abide by the condition imposed on the permit 
granted. 

Signature 
of applicant 

                 

                       DAY     MONTH     YEAR 
  Date

 

 

 



Continued on next page ► 

  

   Part  A – Your details 
  Please complete using BLOCK LETTERS                                                                                                                          

1 Your full name – as in your passport                                                                                                                                  
Family name                                  
Given names           
             
              

2 Name in your own script or character – if applicable 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                    

3  Nationality – as shown in your passport 
 
 
 

4 Details from your passport 
Passport number           
Country of 
Passport 
                                           DAY     MONTH    YEAR 
Date of issue 
                                                   

                                     DAY     MONTH    YEAR 
Date of expiry 
   

Issuing authority/ 
Place of issue as 
shown in your 
passport  

 
5 Sex              Male               Female 

                                                                                                          DAY     MONTH    YEAR 

6 Date of birth 
 

7 Place of birth 
Town/city 
Country 
 

8 Country where you live 
 

 

 
 

9 Your current residential address – where you can be contacted 
Note :  A post office box address is not acceptable as a 
residential address. Failure to give a residential address will 
result in your application being invalid. 

 

 

                                                          POSTAL CODE 
      

10 Address for correspondence 
(If the same as your residential address, write ‘AS ABOVE’.) 

 

 

                                                          POSTAL CODE 
 

11 Your telephone numbers – where you can be contacted 
                        COUNTRY  CODE   AREA CODE          NUMBER 

Office hours 
                           COUNTRY  CODE   AREA CODE          NUMBER 
After hours      
  

12 Do you agree to the department communicating with you  
by fax, e-mail, or other electronic means? 
No 

 Yes          ►  Give details 
                                  COUNTRY  CODE   AREA CODE          NUMBER 

  Fax number        
  E-mail address         

                       

13 Briefly describe the medical treatment you have received      
in Thailand. If insufficient space, attach an additional 
statement. 

     

 

 

 
 

 
 
 
 

APPLICATION FOR 
AN OUTBOUND CARRYING BY TRAVELLER UNDER TREATMENT OF  

MEDICAL PREPARATIONS CONTAINING SUBSTANCES UNDER CONTROL OF  
THE SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961. 

 

            

 

 

FORM 
OC - 1 

(         )  (           ) 

(         )  (           ) 

(          )  (          ) 

 

 
THE ROYAL THAI GOVERNMENT  
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 



14 Give details of the doctor in Thailand who provided you 
     with medical treatment.  
   Name and Licence number of doctor 

    

    Address 
    

 

                                                 POSTAL CODE 
 

    15  Give the expected date of departure and arrival in Thailand. 
                                               DAY    MONTH     YEAR 

   Date of departure 
                                                   

                                    DAY    MONTH     YEAR 

   Date of arrival 
 

16 Give details of the medical preparations containing substances  
under control of the Single Convention on Narcotic Drugs,1961, 
which the doctor in Thailand arranged for you. (For amounts 
not exceeding 90 days of treatment) 

   Details of medical preparations (Trade name, generic name,  
   strength, instruction for use and total quantity). If insufficient  
        space, attach an additional statement. 

    

 

                                                     

 

 
 

17 Give details of your itineraries 
    Embarkation Port  

   
       Carrier / Flight number 

 

   
      Disembarkation Port 

 

   

      Carrier / Flight number 
 

 
 
 
 
 

18 Do you have any close relatives or friends in Thailand? 
     No 
 Yes          ►  Give all relevant details 
  Name of person 

   

  Relationship  
  Permanent resident of Thailand? 
     No Yes 
  Address 

   

 

                                               POSTAL CODE 

 
Part B – Declaration   
19 Applicant 

  I declare that the information on this form is complete, 
correct and up-to-date in every detail. 

  I will abide by the condition imposed on the permit 
granted. 

Signature 
of applicant 

                 

                       DAY     MONTH     YEAR 
  Date  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๑ 
 

 

 

ใบอนุญาต 
ผลิต (ปลูก) ยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 

 
 

เลขที่อ้างอิง.........................................  
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก ่
.................................................................................................... 

โดยมี.....................................................................................................................................................................เปน็ผู้ด าเนนิกิจการ
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตผลติ (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง  

ใบอนุญาตที.่........................................    พื้นที่ล าดับที่......................................... 
ณ สถานทีป่ลูกชื่อ.................................................................................................................................................................................................. 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ........................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ............................................................................................................................................ หมู่ที่...................................................... 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี์ ................................ โทรศัพท์ ............................. โทรสาร (ถ้ามี) ............................... 
ขนาดพื้นที่แปลงปลูก ........................................................................................................................................................................................... 
ค่าพิกัดแปลงปลูก.................................................................................................................................................................................................. 
ชื่อพันธุ์......................................................................................................... แหล่งที่มา.......................................................................................  
ส่วนที่ใช้ในการปลูก.............................................. วิธีการปลูก............................................... รูปแบบการปลูก................................................ 
หมายเหตุ................................................................................................................................................................................................................  

ใบอนุญาตที.่........................................    พื้นที่ล าดับที่......................................... 
ณ สถานทีป่ลูกชื่อ.................................................................................................................................................................................................. 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ........................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ............................................................................................................................................ หมู่ที่....................................................... 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี์ ................................ โทรศัพท์ ............................. โทรสาร (ถ้ามี) ............................... 
ขนาดพื้นที่แปลงปลูก ........................................................................................................................................................................................... 
ค่าพิกัดแปลงปลูก.................................................................................................................................................................................................. 
ชื่อพันธุ์......................................................................................................... แหล่งที่มา........................................................................................  
ส่วนที่ใช้ในการปลูก.............................................. วิธีการปลูก............................................... รูปแบบการปลูก................................................ 
หมายเหตุ................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 

แบบ กัญชง ๑-๑  
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๒ 
 

 

เลขที่อ้างอิง......................................... 
 
ใบอนุญาตที.่........................................    พื้นที่ล าดับที่......................................... 
ณ สถานทีป่ลูกชื่อ.................................................................................................................................................................................................. 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ........................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ............................................................................................................................................ หมู่ที่...................................................... 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี์ ................................ โทรศัพท์ ............................. โทรสาร (ถ้ามี) ............................... 
ขนาดพื้นที่แปลงปลูก ........................................................................................................................................................................................... 
ค่าพิกัดแปลงปลูก.................................................................................................................................................................................................. 
ชื่อพันธุ์......................................................................................................... แหล่งที่มา.......................................................................................  
ส่วนที่ใช้ในการปลูก.............................................. วิธีการปลูก............................................... รูปแบบการปลูก................................................ 
หมายเหตุ................................................................................................................................................................................................................  

ใบอนุญาตที.่........................................    พื้นที่ล าดับที่......................................... 
ณ สถานทีป่ลูกชื่อ.................................................................................................................................................................................................. 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ........................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ............................................................................................................................................ หมู่ที่....................................................... 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี์ ................................ โทรศัพท์ ............................. โทรสาร (ถ้ามี) ............................... 
ขนาดพื้นที่แปลงปลูก .......................................................................................................................................................................................... 
ค่าพิกัดแปลงปลูก.................................................................................................................................................................................................. 
ชื่อพันธุ์......................................................................................................... แหล่งที่มา.......................................................................................  
ส่วนที่ใช้ในการปลูก.............................................. วิธีการปลูก............................................... รูปแบบการปลูก................................................ 
หมายเหตุ................................................................................................................................................................................................................  
 
 

ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ใชไ้ด้จนถึงวนัที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ................... และใช้ได้เฉพาะสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ .................... เดือน ......................................... พ.ศ. ....................... 
 

.................................................................... 
                                                                        ต าแหน่ง ..................................................................... 

ผู้อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
      



๑ 

 

 

 

ใบอนุญาต 
ผลิต (ที่มิใชก่ารปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 

 
เลขที่อ้างอิง......................................  

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก ่
.................................................................................................... 

โดยมี.....................................................................................................................................................................เปน็ผู้ด าเนนิกิจการ
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตผลติ (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง   

ใบอนุญาตที.่........................................    สถานที่ล าดับที.่........................................ 
ณ สถานทีช่ื่อ.......................................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ.......................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ............................................................................................................................................ หมู่ที่....................................................... 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี์ ................................... โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ....................................... 
หมายเหตุ .............................................................................................................................................................................................................. 

ใบอนุญาตที.่........................................    สถานที่ล าดับที.่........................................ 
ณ สถานทีช่ื่อ.......................................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ.......................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ............................................................................................................................................ หมู่ที่....................................................... 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี์ ................................... โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ....................................... 
หมายเหตุ .............................................................................................................................................................................................................. 

ใบอนุญาตที.่........................................    สถานที่ล าดับที.่........................................ 
ณ สถานทีช่ื่อ.......................................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ.......................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ............................................................................................................................................ หมู่ที่....................................................... 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี์ ................................... โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ....................................... 
หมายเหตุ .............................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

แบบกัญชง ๒-๑ 
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๒ 

 

 

เลขที่อ้างอิง......................................  

ใบอนุญาตที.่........................................    สถานที่ล าดับที.่........................................ 
ณ สถานทีช่ื่อ.......................................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ.......................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ............................................................................................................................................ หมู่ที่....................................................... 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี์ ................................... โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ....................................... 
หมายเหตุ .............................................................................................................................................................................................................. 
 
 

ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ใชไ้ด้จนถึงวนัที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ................... และใช้ได้เฉพาะสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ .................... เดือน ......................................... พ.ศ. ....................... 
 

  .................................................................... 
                                                                        ต าแหน่ง ..................................................................... 

ผู้อนุญาต 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 

ใบอนุญาต 
น าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 

 
ใบอนุญาตที.่.....................................  
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก ่
.................................................................................................... 

โดยมี.....................................................................................................................................................................เปน็ผู้ด าเนนิกิจการ
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง   

วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ........................................................................................................................................................... 
ณ สถานทีช่ื่อ.......................................................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ..................................................หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ............................................
ต าบล/แขวง .................................................. อ าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด .............................................................. 
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร ...........................................................  

สถานที่เก็บชื่อ...................................................................................................................................สถานที่เก็บล าดบัที่..................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ..................................................หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ............................................
ต าบล/แขวง .................................................. อ าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด .............................................................. 
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร ........................................................... 

สถานที่เก็บชื่อ...................................................................................................................................สถานที่เก็บล าดบัที่..................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ..................................................หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ............................................
ต าบล/แขวง .................................................. อ าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด .............................................................. 
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร ........................................................... 

ประเภทของกัญชงที่ได้รบัอนุญาตน าเข้า คือ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 

ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ใชไ้ด้จนถึงวนัที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ................... และใช้ได้เฉพาะสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ .................... เดือน ......................................... พ.ศ. ....................... 
 

.................................................................... 
                                                                        ต าแหน่ง ..................................................................... 

ผู้อนุญาต 
    

แบบ กัญชง ๓-๑  
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ใบอนุญาต 
ส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 

 
ใบอนุญาตที.่.....................................  
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก ่
.................................................................................................... 

โดยมี.....................................................................................................................................................................เปน็ผู้ด าเนนิกิจการ
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง  

วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ........................................................................................................................................................... 
ณ สถานทีช่ื่อ.......................................................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ..................................................หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ............................................
ต าบล/แขวง .................................................. อ าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด .............................................................. 
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร ........................................................... 

สถานที่เก็บชื่อ...................................................................................................................................สถานที่เก็บล าดบัที่..................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ..................................................หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ............................................
ต าบล/แขวง .................................................. อ าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด .............................................................. 
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร ........................................................... 

สถานที่เก็บชื่อ...................................................................................................................................สถานที่เก็บล าดบัที่..................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ..................................................หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ............................................
ต าบล/แขวง .................................................. อ าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด .............................................................. 
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร ........................................................... 

ประเภทของกัญชงที่ได้รบัอนุญาตส่งออก คือ .................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................ 

หมายเหตุ...............................................................................................................................................................................................................  
 
 

ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ใชไ้ด้จนถึงวนัที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ................... และใช้ได้เฉพาะสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ .................... เดือน ......................................... พ.ศ. ....................... 
 

.................................................................... 
                                                                        ต าแหน่ง ..................................................................... 

ผู้อนุญาต 
 

แบบ กัญชง ๔-๑  
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ใบอนุญาต 
จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 

 
เลขที่อ้างอิง.........................................  
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก ่
.................................................................................................... 

โดยมี.....................................................................................................................................................................เปน็ผู้ด าเนนิกิจการ
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง  

ใบอนุญาตที.่........................................    สถานที่ล าดับที.่........................................ 
ณ สถานทีช่ื่อ..................................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ.......................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ..................................................หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ............................................
ต าบล/แขวง .................................................. อ าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด .............................................................. 
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร ...........................................................  

ประเภทของกัญชงที่ได้รบัอนุญาตจ าหนา่ย คือ.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ .............................................................................................................................................................................................................. 

ใบอนุญาตที.่........................................    สถานที่ล าดับที.่........................................ 
ณ สถานทีช่ื่อ..................................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ.......................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ..................................................หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ............................................
ต าบล/แขวง .................................................. อ าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด ............................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร ..........................................................  

ประเภทของกัญชงที่ได้รบัอนุญาตจ าหนา่ย คือ.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ .............................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ กัญชง ๕-๑  
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เลขที่อ้างอิง...................................... 

ใบอนุญาตที.่........................................    สถานที่ล าดับที.่........................................ 
ณ สถานทีช่ื่อ..................................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ.......................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ..................................................หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ............................................
ต าบล/แขวง .................................................. อ าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด ............................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร ..........................................................  

ประเภทของกัญชงที่ได้รบัอนุญาตจ าหนา่ย คือ.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ .............................................................................................................................................................................................................. 
 
 

   ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ใชไ้ด้จนถงึวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ................... และใช้ได้เฉพาะสถานทีซ่ึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 
ให้ไว้ ณ วันที่ .................... เดือน ......................................... พ.ศ. ....................... 

 
.................................................................... 

                                                                        ต าแหน่ง ..................................................................... 
ผู้อนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 

ใบอนุญาต 
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 

เลขที่อ้างอิง......................................  
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก ่
.................................................................................................... 

โดยมี.....................................................................................................................................................................เปน็ผู้ด าเนนิกิจการ
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง  

ใบอนุญาตที.่........................................    สถานที่ล าดับที.่........................................ 
ณ สถานทีช่ื่อ.......................................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ.......................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ............................................................................................................................................ หมู่ที่....................................................... 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี์ ................................... โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ....................................... 

ประเภทของกญัชงที่ได้รบัอนุญาตครอบครอง คือ ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ................................................................................................................................................................................................................ 

ใบอนุญาตที.่........................................    สถานที่ล าดับที.่........................................ 
ณ สถานทีช่ื่อ.......................................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ.......................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ............................................................................................................................................ หมู่ที่....................................................... 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี์ ................................... โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ....................................... 

ประเภทของกญัชงที่ได้รบัอนุญาตครอบครอง คือ ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ................................................................................................................................................................................................................ 

ใบอนุญาตที.่........................................    สถานที่ล าดับที.่........................................ 
ณ สถานทีช่ื่อ.......................................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ.......................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ............................................................................................................................................ หมู่ที่....................................................... 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี์ ................................... โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ....................................... 

ประเภทของกญัชงที่ได้รบัอนุญาตครอบครอง คือ ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ................................................................................................................................................................................................................ 

แบบ กัญชง ๖-๑ 
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เลขที่อ้างอิง...................................... 

ใบอนุญาตที.่........................................    สถานที่ล าดับที.่........................................ 
ณ สถานทีช่ื่อ.......................................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้รับอนุญาต คือ.......................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ............................................................................................................................................ หมู่ที่....................................................... 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี์ ................................... โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ....................................... 

ประเภทของกญัชงที่ได้รบัอนุญาตครอบครอง คือ ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ................................................................................................................................................................................................................ 

 
 

   ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ใชไ้ด้จนถงึวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ................... และใช้ได้เฉพาะสถานทีซ่ึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 
ให้ไว้ ณ วันที่ .................... เดือน ......................................... พ.ศ. ....................... 

 
.................................................................... 

                                                                        ต าแหน่ง ..................................................................... 
ผู้อนุญาต 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 

  MINISTRY OF PUBLIC HEALTH 

NONTHABURI   

THAILAND 
 

 IMPORT AUTHORIZATION 

NARCOTIC DRUGS 
 

Import Authorization No. ………….…. B.E. ……….. 
 

 In pursuance of the national law relating to the Narcotic Drugs, the Secretary General of the 

Food and Drug Administration, being the official charged with the domestic and conventional controls on 

Narcotic Drugs in Thailand, hereby authorizes the following import  :- 
 

Importer :  Name : ………………………………. Exporter :  Name : …………………..……………… 
 

                    Address : …………………………….                     Address : ………………………..…….… 
 

                                      …………………………….                                              …………………………….….. 
 

                    Importer’s Application No. : ………………….…….  Dated : ………………………………… 
 

Port of Entry : ……………………………………      Transported by :  ………………....……………….…. 
                                                             

Substances or preparations to be imported :- 
 

  

Item 

No. 

 

Quantity 

 

Name of substances or 

Preparations 

 

Narcotic Drugs 

contained therein 

 

Schedule 

 

Content 

Total Quantity 

of  

Narcotic Drugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                            Total Number of Items :  ………… 

 
Date of Issuance :  ………………………….…… Date of Expiry :  ………………………………….. 
                                       (day)         (month)        (year)                                                 (day)           (month)          (year)  

  

 

 ……………………………………………………… 
      (Signature of Secretary General with official stamp) 
 

 

Special Conditions  :- 
 

1. This authorization is valid for one shipment only. 

2. Not valid unless it bears the official stamp over the signature of Secretary General of                                           

The Food and Drug Administration. 

3. Provide an important document which presents analysis result from exporting state’s analysis unit or 

other institutes certified by the state and submit the documents to The Thai FDA import inspection.  

4. According to the Plant Quarantine Act, importer must provide phytosanitary certificate for submit  at 

Plant Quarantine Station.  

 

 

Form NAR.5(HEMP)-1 



 

   Endorsement by the Customs Official of Thailand 
 

 

   Date of import  :  …………………………………… 
 

   Amount imported :-   
 

 in the amounts indicated 

 only in the amount of …………………... 

 

 
 

                     Signature  ………………………………. 
 

                     Title  …………………………………….. 
 

                     Date  …………………………………….. 
    

 

Please return to  :- 
 

    Narcotics Control Division 
 

    Food and Drug Administration 
 

    Ministry of Public Health 
 

    Tiwanon Rd. 
 

    Nonthaburi  11000,  THAILAND. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH 

NONTHABURI   

THAILAND 
 

 EXPORT AUTHORIZATION 

NARCOTIC DRUGS 
 

Export Authorization No. ………….…. B.E. ……….. 
 

 In pursuance of the national law relating to the Narcotic Drugs, the Secretary General of the 

Food and Drug Administration, being the official charged with the domestic and conventional controls on 

Narcotic Drugs in Thailand, hereby authorizes the following export  :- 
 

Exporter :  Name : ……………………………….  Importer :  Name : …………………...……………… 
 

                    Address : …………………………….                      Address : ………………………..…….… 
 

                                      …………………………….                                              …………………………….….. 
 

Referenced Import Authorization No. : ………………….………….……...  dated  ……………………..…… 
 

                    Issued by  ………………………………………………………..  of  ……………………………… 
                                                                (Name of agency having issued the import authorization)                               (Name of the importing country) 
 

Port of Export : ………………………………………   Port of Entry : ……………………………………..…          
 

Transported by :  ……………………..………………………………………………………………………..….                                                             
 

Substances or preparations to be exported :- 
 

  

Item 

No. 

 

Quantity 

 

Name of substances or 

Preparations 

 

Narcotic Drugs 

contained therein 

 

Schedule 

 

Content 

Total Quantity 

of  

Narcotic Drugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                            Total Number of Items :  ………… 

 

Date of Issuance :  ……………………….…………..   Date of Expiry :  …………………………...………... 
                                          (day)         (month)        (year)                                                   (day)           (month)          (year) 

  

 

 ……………………………………………………… 
      (Signature of Secretary General with official stamp) 
 

Special Conditions  :- 
 

1. This authorization is valid for one shipment only. 

2. Not valid unless it bears the official stamp over the signature of Secretary General of 

                             The Food and Drug Administration. 

 

 

 

 

 

Form NAR.5(HEMP)-2 



 

 
 

   Endorsement by competent authority of importing country 
 

 

   Date of import  :  …………………………………… 
 

   Amount imported :-   
 

 in the amounts indicated 

 only in the amount of …………………... 

 

 
 

                     Signature  ………………………………. 
 

                     Title  …………………………………….. 
 

                     Date  …………………………………….. 
    

 

Please return to  :- 
 

    Narcotics Control Division 
 

    Food and Drug Administration 
 

    Ministry of Public Health 
 

    Tiwanon Rd. 
 

    Nonthaburi  11000,  THAILAND. 
 

 

 

 

 



FORM IC – 2 

 

 

 
 

  THE ROYAL THAI GOVERNMENT 
  FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 

   A PERMIT TO CARRY MEDICAL PREPARATIONS CONTAINING 
SUBSTANCES UNDER CONTROL OF THE SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961. 

PERMIT No. …… B.E. …... 
 

In accordance with the national law relating to the Narcotic Drugs, The Secretary - General of                   
the Food and Drug Administration, being the official charged with the domestic and international 
controls of medical preparations containing substances under control of the Single Convention on 
Narcotic Drugs, 1961, in Thailand, hereby permitted holder to enter and remain in Thailand with the 
following medical preparations: 

 Permit Holder: Name ……………………………….……..…. 

  Passport No. …………………….……..…. 

  Embarkation Port …………………..….. 

  Disembarkation Port …………..…….. 

List of medical preparations permitted for not more than ninety days of self - care: 

 

 

 

 

 

 Date of Issue              Date of Expiry  
 

 
 

         Signature of official 

 

      

DATE    MONTH   YEAR DATE    MONTH   YEAR 



FORM OC – 2 
 

  

  
 

  THE ROYAL THAI GOVERNMENT 
  FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 

   A PERMIT TO CARRY MEDICAL PREPARATIONS CONTAINING 
SUBSTANCES UNDER CONTROL OF THE SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961. 

PERMIT No. …… B.E. …... 
 

In accordance with the national law relating to the Narcotic Drugs, The Secretary - General of              
the Food and Drug Administration, being the official charged with the domestic and international 
controls of medical preparations containing substances under control of the Single Convention on 
Narcotic Drugs, 1961, in Thailand, hereby permitted holder to carry while overseas travelling the 
following medical preparations:  

 Permit Holder: Name ……………………………….……..…. 

  Passport No. …………………….……..…. 

  Embarkation Port …………………..….. 

  Disembarkation Port …………..…….. 

List of medical preparations permitted for not more than ninety days of self - care: 

 

 

 

 

 

 Date of Issue              Date of Expiry  
 

 
 

         Signature of official 
 

      

DATE    MONTH   YEAR DATE    MONTH   YEAR 
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