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ขอรับ ใบอนุญ าต กฎหมายที่ ควรทราบ รวมถึง หมายเลขโทรศัพ ท์ ติด ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ แก่ผู้ที่ ส นใจ
ขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง
กองควบคุมวัตถุเสพติด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญ าตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้ โ ทษในประเภท ๕ เฉพาะกั ญ ชง (Hemp) และมี ส่ ว นในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ ไทย
โดยทีผ่ ู้ประกอบการสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
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๒

ขั้นตอนกำรขออนุญำต
๑. สถำนที่ยื่นคำขอ
การยื่ น ค าขออนุ ญ าต ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต และใบแทนใบอนุ ญ าตตามกฎกระทรวงการขออนุ ญ าต
และการอนุ ญ าตผลิ ต น าเข้ า ส่ ง ออก จ าหน่ า ย หรื อ มี ไว้ ในครอบครองซึ่ ง ยาเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕
เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ยื่นคาขอ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
กรณีผลิต จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชง
สถำนที่ผลิต จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองตั้งอยูท่ ี่
กรุงเทพมหานคร

สถำนที่ผลิต จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองตั้งอยูท่ ี่
จังหวัดอื่น

กองควบคุมวัตถุเสพติด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรณีนำเข้ำหรือส่งออกกัญชง
สถำนที่นำเข้ำหรือส่งออกตัง้ อยู่ที่
กรุงเทพมหานคร

สถำนที่นำเข้ำหรือส่งออกตัง้ อยู่ที่
จังหวัดอื่น

กองควบคุมวัตถุเสพติด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒. กำหนดเวลำในกำรยื่นคำขอรับใบอนุญำต
กำรขออนุญำตประจำปีปฏิทิน
ยื่น คาขอภายในปี ป ฏิทินที่จะดาเนินการ โดยผู้ขออนุญ าตสามารถค านวณระยะเวลาตั้งแต่ขั้นตอน
การยื่ น ค าขอจนถึ ง ขั้ น ตอนการออกใบอนุ ญ าตแล้ ว เสร็ จ ได้ จ ากกฎกระทรวงที่ ได้ มี ก ารก าหนดระยะเวลาใน
การอนุญาตไว้ (ข้อ ๑๓ ถึง ข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวง) เพื่อที่จะกาหนดวันที่จะยื่นคาขอและสามารถดาเนินการได้
ทันในปีปฏิทินดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตต้องตรวจสอบคาขอและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนการยื่นคาขอด้วย
 สถานที่ยื่นคาขอ ดังตารางในหัวข้อที่ ๑


กำรต่ออำยุใบอนุญำต
ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชง ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ (๓๑ ธันวาคมของปีปฏิทินที่ได้รับอนุญาตนั้น) พร้อม
ด้วยใบอนุญาต ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กาหนดในแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
 สถานที่ยื่นคาขอ ดังตารางในหัวข้อที่ ๑


กำรขอใบแทนใบอนุญำต
ในกรณี ที่ใบอนุญ าตสู ญ หาย ถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระส าคัญ ให้ ผู้รับ อนุญ าตยื่นคาขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่กาหนดในแบบคาขอ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระสาคัญ
่ ื่นคาขอ ดังตารางในหัวข้อที่ ๑
 สถานทีย
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๓

กำรขออนุญำตผลิต ตำมแบบกัญชง ๑ และ กัญชง ๒
สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหำนคร

คำอธิบำยสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

เจ้ำหน้ำที่ อย.
ตรวจสอบคำขอและเอกสำรหลักฐำน

 ตรวจสอบคำขอ เอกสำรหลักฐำน
และสถำนที่
 ถ้ำถูกต้อง ครบถ้วน ให้ออก
ใบรับคำขอแก่ผู้ขออนุญำต
 รับชำระค่ำพิจำรณำคำขอและ
กำรตรวจสอบเอกสำร

คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษ
พิจำรณำ

 คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติด
ให้โทษมีมติให้ควำมเห็นชอบ*

อย. ออกใบอนุญำต

 เลขำธิกำร อย.
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงนำม
ในใบอนุญำต
 รับชำระค่ำใบอนุญำต

หมำยเหตุ; ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะ
จัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้ กรณีเป็น
(ก) โครงการพระราชดาริหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(ข) ส่วนราชการ สภากาชาดไทย หรือมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
(ค) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(ง) วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน
(จ) กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(ช) บุคคลที่มีการปลูกเฮมพ์สาหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
*อาจมีการเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูก นาเข้า หรือส่งออกกัญชาหรือกัญชง
เพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (พิจารณาตามความจาเป็น)
การชาระค่าพิจารณาคาขอและการตรวจสอบเอกสาร และ ค่าใบอนุญาต
คือ ต้องชาระกรณีเป็นการขอครั้งแรกของปีปฏิทิน / ขอเพิ่มลาดับพื้นที่ระหว่างปีปฏิทิน / ขอเพิ่มสถานที่ระหว่างปีปฏิทิน / ขอต่ออายุ
หลังจากออกใบอนุญาตแล้ว อย. จะเป็นผู้จัดส่งใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ขอรับอนุญาต
(หากให้จัดส่งทางไปรษณีย์โปรดเตรียมแคชเชียร์เช็ค (กรณีซื้อจากธนาคารในกรุงเทพและปริมณฑล) หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร (กรณีซื้อจากธนาคารในต่างจังหวัด) สั่งจ่าย
“สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (เพื่อรำยได้จำกกำรดำเนินงำน)” จานวนเงิน ๔,๐๐๐ บาทต่อการออกใบอนุญาต ๑ ฉบับ มาพร้อมกับการยื่นคาขอและเอกสารที่ อย. ด้วย

หรือ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองที่ อย.
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๔

สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ทตี่ ่ำงจังหวัด
เจ้ำหน้ำที่ สสจ.
ตรวจสอบคำขอและเอกสำรหลักฐำน

คณะกรรมกำรระดับจังหวัดพิจำรณำ

คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษ
พิจำรณำ

อย .ออกใบอนุญำต

คำอธิบำยสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
 ตรวจสอบคำขอ เอกสำรหลักฐำน
และสถำนที่
 ถ้ำถูกต้อง ครบถ้วน ให้ออกใบรับคำขอแก่
ผู้ขออนุญำต
 รับชำระค่ำพิจำรณำคำขอและกำรตรวจสอบ
เอกสำร
 คณะกรรมกำรระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วย
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน
เกษตรจังหวัด ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัด
และผู้แทนสำนักงำน ปปส. ภำค
มีมติให้ควำมเห็นชอบ
 จัดทำรำยงำนกำรประชุม
 จัดทำหนังสือนำส่งคำขอไปยัง อย. โดยแนบ
เอกสำรหลักฐำน บันทึกกำรตรวจสอบสถำนที่
พร้อมภำพกำรตรวจสอบสถำนที่ และรำยงำน
กำรประชุม
 คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษมีมติ
ให้ควำมเห็นชอบ*

 เลขำธิกำร อย. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ลงนำมในใบอนุญำต
 รับชำระค่ำใบอนุญำต
หมำยเหตุ; ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะ
จัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
นี้ กรณีเป็น
(ก) โครงการพระราชดาริหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(ข) ส่วนราชการ สภากาชาดไทย หรือมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
(ค) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(ง) วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน
(จ) กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(ช) บุคคลที่มีการปลูกเฮมพ์สาหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

*อาจมีการเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูก นาเข้า หรือส่งออกกัญชา
หรือกัญชง เพือ่ พิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (พิจารณาตามความจาเป็น)
การชาระค่าพิจารณาคาขอและการตรวจสอบเอกสาร และ ค่าใบอนุญาต
คือ ต้องชาระกรณีเป็นการขอครัง้ แรกของปีปฏิทิน / ขอเพิ่มลาดับพืน้ ที่ระหว่างปีปฏิทนิ / ขอเพิม่ สถานที่ระหว่างปีปฏิทนิ / ขอต่ออายุ
กรณีที่จะให้จัดส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์ ขอให้ท่านแนบแคชเชียร์เช็ค (กรณีซื้อจากธนาคารในกรุงเทพและปริมณฑล) หรือ
ตั๋วแลกเงินธนาคาร (กรณีซื้อจากธนาคารในต่างจังหวัด) สั่งจ่าย “สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (เพื่อรำยได้จำกกำรดำเนินงำน)”
จานวนเงิน ๔,๐๐๐ บาทต่อการออกใบอนุญาต ๑ ฉบับ มาพร้อมกับการยื่นคาขอและเอกสารที่ สสจ. ด้วย
หลังจากออกใบอนุญาตแล้ว อย. จะเป็นผู้จดั ส่งใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาต ตามที่อยู่ของผู้รับอนุญาต
หรือ ท่านสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองที่ อย. โดยมีหนังสือมอบอานาจจากผู้ดาเนินกิจการ กรณีที่ผู้ดาเนินกิจการไม่ไปรับด้วยตนเอง
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๕

กำรขออนุญำตนำเข้ำตำมแบบกัญชง ๓ / ส่งออกตำมแบบกัญชง ๔
สถำนที่นำเข้ำ/ส่งออกตั้งอยู่ที่
กรุงเทพมหำนคร หรือ ต่ำงจังหวัด

คำอธิบำยสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

เจ้ำหน้ำที่ อย.
ตรวจสอบคำขอและ
เอกสำรหลักฐำน

 ตรวจสอบคำขอ เอกสำรหลักฐำน
และสถำนที่
 ถ้ำถูกต้อง ครบถ้วน ให้ออก
ใบรับคำขอแก่ผู้ขออนุญำต
 รับชำระค่ำพิจำรณำคำขอและ
กำรตรวจสอบเอกสำร

คณะกรรมกำรควบคุม
ยำเสพติดให้โทษ
พิจำรณำ

 คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติด
ให้โทษมีมติให้ควำมเห็นชอบ*

อย.ออกใบอนุญำต

 เลขำธิกำร อย.
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงนำม
ในใบอนุญำต
 รับชำระค่ำใบอนุญำต

หมำยเหตุ; ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะ
จัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้ กรณีเป็น
(ก) โครงการพระราชดาริหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(ข) ส่วนราชการ สภากาชาดไทย หรือมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
(ค) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(ง) วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน
(จ) กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(ช) บุคคลที่มีการปลูกเฮมพ์สาหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
*อาจมีการเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูก นาเข้า หรือส่งออกกัญชาหรือกัญชง
เพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (พิจารณาตามความจาเป็น)
การชาระค่าพิจารณาคาขอและการตรวจสอบเอกสาร และ ค่าใบอนุญาต
คือ ต้องชาระกรณีเป็นการขอครั้งแรกของปีปฏิทิน / ขอเพิ่มประเภทของกัญชงที่ขออนุญาตนาเข้าหรือส่งออกระหว่างปีปฏิทิน / ขอต่ออายุ
หลังจากออกใบอนุญาตแล้ว อย. จะเป็นผู้จัดส่งใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ขอรับอนุญาต
(หากให้จัดส่งทางไปรษณีย์โปรดเตรียมแคชเชียร์เช็ค (กรณีซื้อจากธนาคารในกรุงเทพและปริมณฑล) หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร (กรณีซื้อจากธนาคารในต่างจังหวัด) สั่งจ่าย
“สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เพื่อรายได้จากการดาเนินงาน)” จานวนเงิน ๔,๐๐๐ บาทต่อการออกใบอนุญาต ๑ ฉบับ มาพร้อมกับการยื่นคาขอและเอกสารที่ อย. ด้วย

หรือ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองที่ อย.

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๖

กำรขออนุญำตนำเข้ำ/ส่งออกกัญชง แต่ละครั้ง
ตำมแบบ NAR. 5 (HEMP)
สถำนที่นำเข้ำแต่ละครั้ง/ส่งออกแต่ละครั้ง
ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหำนคร หรือ ต่ำงจังหวัด
เจ้ำหน้ำที่ อย.
ตรวจสอบคำขอและ
เอกสำรหลักฐำน

ผู้อนุญำต (อย.) พิจำรณำ

อย.ออกใบอนุญำต

คำอธิบำยสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
 ตรวจสอบคำขอ เอกสำรหลักฐำน
และสถำนที่
 ถ้ำถูกต้อง ครบถ้วน ให้ออก
ใบรับคำขอแก่ผู้ขออนุญำต
 รับชำระค่ำพิจำรณำคำขอและ
กำรตรวจสอบเอกสำร

 เลขำธิกำร อย.
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยพิจำรณำ

 เลขำธิกำร อย.
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงนำม
ในใบอนุญำต

หมำยเหตุ; ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะ
จัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้ กรณีเป็น
(ก) โครงการพระราชดาริหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(ข) ส่วนราชการ สภากาชาดไทย หรือมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
(ค) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(ง) วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน
(จ) กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(ช) บุคคลที่มีการปลูกเฮมพ์สาหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

หลังจากออกใบอนุญาตแล้ว อย. จะเป็นผู้จัดส่งใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้รับอนุญาต
หรือ ผู้รับอนุญาตสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองที่ อย.

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๗

กำรขออนุญำตจำหน่ำย ตำมแบบกัญชง ๕ / ครอบครอง ตำมแบบกัญชง ๖
สถำนที่จำหน่ำย/ครอบครองตั้งอยู่ที่
กรุงเทพมหำนคร
เจ้ำหน้ำที่ อย.
ตรวจสอบคำขอและ
เอกสำรหลักฐำน

ผู้อนุญำต (อย.) พิจำรณำ

อย.ออกใบอนุญำต

คำอธิบำยสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
 ตรวจสอบคำขอ เอกสำรหลักฐำน
และสถำนที่
 ถ้ำถูกต้อง ครบถ้วน ให้ออก
ใบรับคำขอแก่ผู้ขออนุญำต
 รับชำระค่ำพิจำรณำคำขอและ
กำรตรวจสอบเอกสำร

 เลขำธิกำร อย.
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยพิจำรณำ
และมีคำสั่งอนุญำต

 เลขำธิกำร อย.
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงนำม
ในใบอนุญำต
 รับชำระค่ำใบอนุญำต

หมำยเหตุ; ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะ
จัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้ กรณีเป็น
(ก) โครงการพระราชดาริหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(ข) ส่วนราชการ สภากาชาดไทย หรือมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
(ค) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(ง) วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน
(จ) กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(ช) บุคคลที่มีการปลูกเฮมพ์สาหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

การชาระค่าพิจารณาคาขอและการตรวจสอบเอกสาร และ ค่าใบอนุญาต
คือ ต้องชาระกรณีเป็นการขอครั้งแรกของปีปฏิทิน / ขอเพิ่มสถานที่ระหว่างปีปฏิทิน / ขอต่ออายุ
หลังจากออกใบอนุญาตแล้ว อย. จะเป็นผู้จัดส่งใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ขอรับอนุญาต
(หากให้จัดส่งทางไปรษณีย์โปรดเตรียมแคชเชียร์เช็ค (กรณีซื้อจากธนาคารในกรุงเทพและปริมณฑล) หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร (กรณีซื้อจากธนาคารในต่างจังหวัด) สั่งจ่าย
“สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เพื่อรายได้จากการดาเนินงาน)” จานวนเงิน ๔,๐๐๐ บาทต่อการออกใบอนุญาต ๑ ฉบับ มาพร้อมกับการยื่นคาขอและเอกสารที่ อย. ด้วย

หรือ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองที่ อย.

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๘

สถำนที่จำหน่ำย/ครอบครองตั้งอยู่ที่
ต่ำงจังหวัด
เจ้ำหน้ำที่ สสจ.
ตรวจสอบคำขอและ
เอกสำรหลักฐำน

คำอธิบำยสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
 ตรวจสอบคำขอ เอกสำรหลักฐำน
และสถำนที่
 ถ้ำถูกต้อง ครบถ้วน ให้ออก
ใบรับคำขอแก่ผู้ขออนุญำต
 รับชำระค่ำพิจำรณำคำขอและ
กำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้อนุญำต (สสจ.) พิจำรณำ

 ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัด
พิจำรณำและมีคำสั่งอนุญำต

สสจ.ออกใบอนุญำต

 ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัด
ลงนำมในใบอนุญำต
 รับชำระค่ำใบอนุญำต

หมำยเหตุ; ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะ
จัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้ กรณีเป็น
(ก) โครงการพระราชดาริหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(ข) ส่วนราชการ สภากาชาดไทย หรือมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
(ค) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(ง) วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน
(จ) กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(ช) บุคคลที่มีการปลูกเฮมพ์สาหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

การชาระค่าพิจารณาคาขอและการตรวจสอบเอกสาร และ ค่าใบอนุญาต
คือ ต้องชาระกรณีเป็นการขอครั้งแรกของปีปฏิทิน / ขอเพิ่มสถานที่ระหว่างปีปฏิทิน / ขอต่ออายุ
หลังจากออกใบอนุญาตแล้ว สสจ. จะเป็นผู้จัดส่งใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของผู้รับอนุญาต
หรือ ผู้รับอนุญาตสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองที่ สสจ.
สาหรับวิธีการชาระเงิน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สสจ.

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๙

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทรำบ
ควรทรำบ
๑. คุณสมบัตขิ องผูข้ ออนุญำต
โปรดศึกษาข้อมูลจาก กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนญุาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน หมวด ๑
กำรขออนุญำต ข้อ ๖


๒. แบบฟอร์มคำขอ และเอกสำรหลักฐำน
๑) แบบฟอร์มคำขอ








.


แบบคาขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๑)
แบบคาขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง
(แบบกัญชง ๒)
แบบคาขอรับใบอนุญาตนาเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๓)
แบบคาขอรับใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๔)
แบบคาขอรับใบอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๕)
แบบคาขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง
(แบบกัญชง ๖)
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๗)
แบบคาขอรับใบอนุญาตนาเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชงในแต่ละครั้ง (แบบ NAR. 5 (HEMP))

๒) เอกสำรหลักฐำน
เอกสารหลักฐานจะปรากฏในแบบคาขอ
หมายเหตุ; ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้มีระยะเวลาไม่เกิน
๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ

๓. กำรเลือกแบบฟอร์มคำขอ
พิจารณาจากแผนการดาเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับกัญชงของท่าน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ดังนี้

๑) กิจกรรมที่จะทำ


กิจกรรม เช่น ปลูก สกัดสาร นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือครอบครองกัญชง
เช่น ปลูกกัญชง
- เลือกแบบคำขอรับใบอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(แบบกัญชง ๑)  เพื่อขอปลูกกัญชง

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๐

๒) ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำร


ผลผลิต เช่น เส้นใย แกนลาต้น ใบ ช่อดอก เมล็ด จากกัญชง เป็นต้น
 ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสาอาง สมุนไพร ยา สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
เช่น ปลูกกัญชง เพื่อนำช่อดอกและใบที่ไม่มียอดหรือช่อดอกติดมำด้วย ไปผลิตสำรสกัด
แล้วนำสำรสกัดไปผลิตเครื่องสำอำง
- เลือกแบบคำขอรับใบอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(แบบกัญชง ๑)  เพื่อขอปลูกกัญชง
- เลือกแบบคำขอรับใบอนุญำตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง (แบบกัญชง ๒)  เพื่อขอสกัดสำรจำกช่อดอกกัญชง แต่ไม่ต้องขออนุญำต
สกัดสำรจำกใบที่ไม่มียอดหรือช่อดอกติดมำด้วย
* หมำยเหตุ; ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ระบุชอื่ ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒ (๒) ระบุว่ำ “กัญชง (hemp) พืชซึ่งมีชื่อทำงวิทยำศำสตร์ว่ำ Cannabis sativa L.
subsp. sativa อันเป็นชนิดย่อยของพืชกัญชำ (Cannabis sativa L.) และวัตถุหรือสำรต่ำง ๆ ที่มีอยู่ใน
พืชกัญชง เช่น ยำง นำมัน ยกเว้นวัตถุหรือสำรดังต่อไปนี เฉพำะที่ได้รับอนุญำตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็น
ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
(ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้ำน และรำก
(ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมำด้วย
(ค) สำรสกัดที่มีสำรแคนนำบิไดออล (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมี
สำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยนำหนัก
(ง) เมล็ดกัญชง (hemp seed), นำมันจำกเมล็ดกัญชง (hemp seed oil) หรือสำรสกัดจำกเมล็ดกัญชง
(hemp seed extract)
(จ) กำกหรือเศษที่เหลือจำกกำรสกัดกัญชงและต้องมีสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (tetrahydrocannabinol ,
THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยนำหนัก

ตามตัวอย่างนี้ กรณีที่จะนาสารสกัดจากกัญชงไปผลิตเครื่องสาอาง ขอให้ผู้ประกอบการศึกษา
กฎหมายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง และให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายดังกล่าว

๔. สถำนที่และเวลำที่จะทำกิจกรรม
เพื่อทราบว่าต้องไปยื่นคาขอ ณ สถานที่ใด จะต้องเขียนแผนต่างๆ อย่างไร จะยื่นคาขอเมื่อใด
โดยท่านสามารถประมาณการระยะเวลา (Timeline) ที่จะได้รับใบอนุญาตได้จากกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนญุาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน หมวด ๒ กำรอนุญำต ซึ่งเป็นการกาหนดกรอบ
ระยะเวลา ซึ่งจะอนุญาตไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดไว้
 ปลูก – ปลูกที่จังหวัดใด ปลูกและเก็บเกี่ยวเดือนอะไร
 สกัดสำร – สกัดสารที่จังหวัดใด สกัดกัญชงเดือนอะไร
 นำเข้ำ – สถานที่นาเข้าอยู่ที่จังหวัดใด นาเข้าเมื่อไร จากประเทศใด
 ส่งออก – สถานที่ส่งออกอยู่ที่จังหวัดใด ส่งออกเมื่อไร ไปยังประเทศปลายทางใด
 จำหน่ำย – สถานที่จาหน่ายอยู่ที่จังหวัดใด จะจาหน่ายเมื่อไร
 ครอบครอง – สถานที่ครอบครองอยู่ทจ
ี่ ังหวัดใด จะครอบครองเมื่อไร

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๑
เช่น จะปลูกกัญชงที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะปลูกเดือน มิ.ย. ๖๔ และเก็บเกี่ยวช่อดอกเดือน พ.ย. ๖๔
- วำงแผนกำรยื่นคำขอ
เนื่องจำกกรอบระยะเวลำ (Timeline) ในกำรอนุญำตผลิต (ปลูก) คือ ไม่เกิน ๑๓๕ วัน
ผู้ประกอบกำรสำมำรถวำงแผนกำรยื่นคำขอล่วงหน้ำได้ โดยกำรนับย้อนเวลำจำกวันที่ปลูก
ตำมตัวอย่ำง ดังนี
นับย้อนกลับไป ไม่เกิน ๑๓๕ วัน อนุญำต

ปี ๒๕๖๔     
 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ยื่นคำขอ

ปลูก


ส.ค.


ก.ย.


ต.ค.

 
พ.ย. ธ.ค.
เก็บเกี่ยว

* เจ้าหน้าที่ จะลงเลขที่รับคาขอและเริ่มนับระยะเวลา ก็ต่อเมื่อตรวจสอบแล้วว่าเอกสารและ
สถานที่ที่ขออนุญาต ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ระยะเวลา ๑๓๕ วัน เป็นระยะเวลาสูงสุดที่กาหนดไว้ อาจได้รับอนุญาตก่อน ๑๓๕ วัน
ดังนั้น ก่อนการยื่นคาขอรับใบอนุญาต ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคาขอ เอกสาร
หลักฐาน และที่ตั้งของพื้นที่/สถานที่ ทั้งหมดให้เรียบร้อย

- เลือกแบบคำขอรับใบอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (แบบกัญชง ๑)

- ยื่นคำขอที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๕. วัตถุประสงค์กำรขออนุญำต


วัตถุประสงค์ - กิจกรรมที่ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อใด
(๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ วัตถุประสงค์นี้ไม่จากัดขนาดพื้นที่ปลูก
- หน่วยงานรัฐที่จะขออนุญ าตตามวัตถุประสงค์นี้ ต้องไม่เป็นภารกิจตามวัตถุประสงค์ในข้อ อื่น ๆ
เช่น หน่วยงานรัฐมีความประสงค์จะขออนุญาตเพื่อศึกษาวิจัย ต้องเลือกดาเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อ
(๖) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ไม่สามารถเลือกวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๒
(๒) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัว
เท่ำนั้น วัตถุประสงค์นี้จากัดขนาดพื้นที่ปลูก คือ ปลูกได้ครอบครัวละไม่เกิน ๑ ไร่
- เช่น การใช้เส้นใยกัญชงในวิถีชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายม้ง โดยจะนา
เส้นใยของกัญ ชงทาเป็นสายสิญ จน์ใช้ ในพิ ธีกรรมต่างๆ เช่น ผูกมือให้กับ เด็กที่เกิดใหม่ นามาทอเป็น
เสื้อผ้าใส่ในงานมงคลและวันปีใหม่ หรือแม้แต่เสื้อผ้าและรองเท้าที่ต้องใส่เมื่อเสียชีวิต ด้วยความเชื่ อว่า
จะสามารถเดินทางไปสู่สวรรค์และสื่อสารกับวิญญาณบรรพชนได้ กัญชงจึงเป็นพืชดั้งเดิมที่ ใช้ประโยชน์
ตามประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายม้งมานานแล้ว (ทั้งนี้ผู้ที่เลือกวัตถุประสงค์เพื่อการใช้
ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัว ที่ประสงค์จะปลูกกัญชง
เพื่ อ จ าหน่ ายเชิ ง พาณิ ช ย์ สามารถขออนุ ญ าตโดยเลื อ กวัต ถุ ป ระสงค์ ต ามข้ อ (๓) เพื่ อ ประโยชน์ ใน
เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม อีกวัตถุประสงค์ก็ได้ แต่ต้องเป็นพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นที่เดียวกัน)
ทั้งนี้ “ครอบครัว” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในฐานะสามี ภรรยา บุตร โดยบุตรยังไม่มี
ครอบครัวใหม่และอยู่ร่วมครัวเรือนเดียวกัน (อ้างอิงจาก http://smce.doae.go.th/faq/show.php?faq_id=43
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)

(๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม วัตถุประสงค์นี้ไม่จากัดขนาดพื้นที่ปลูก
- เพื่อนาส่วนต่าง ๆ ของกัญชง ไปใช้หรือจาหน่ายในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม เช่น ผลิตเป็น
สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง กระดาษ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร หรือเครื่องสาอาง)
หรืออื่น ๆ ซึ่งต้องดาเนินการตามกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ๆ ด้วย
(๔) เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ วัตถุประสงค์นี้ไม่จากัดขนาดพื้นที่ปลูก
- เป็นการนาไปใช้ในตารับยา ซึ่งเป็น ตารับยาแผนปัจจุบันและตารับยาแผนไทยที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่
ที่ได้การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นตารับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค /
ตารับยาแผนไทยที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ในตาราการแพทย์แผนไทยโดยคาแนะนาของกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย เป็นตารับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค/ ตารับยาที่มีกัญชง
ปรุงผสมอยู่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ภายในประเทศภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access
Scheme) เป็นตารับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค / ตารับยาแผนไทยที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และได้รบั การรับรองจาก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นตารับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๓
(๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
วัตถุประสงค์นี้ไม่จากัดขนาดพื้นที่ปลูก
- ต้องมีผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิ ชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยร่วมอยู่ในโครงการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
- หัวข้อในโครงการศึกษาวิจัย เป็นไปตามหลักการเขียนโครงการศึกษาวิจัย ดังนี้
 ชื่อโครงการวิจัย
 ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย
 ความสาคัญและที่มาของปัญหา
 ทบทวนวรรณกรรม
 คาถามของการวิจัยและความสาคัญของปัญหา
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ระเบียบวิธีการวิจัย
 การรวบรวมข้อมูล
 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
 ตารางแผนการดาเนินการวิจัย
 ระยะเวลาดาเนินงาน
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
 งบประมาณ
 แหล่งทุน
 เอกสารอ้างอิง
 รายละเอียดหัวหน้าโครงการวิจัย (ตาแหน่ง หน่วยงานทีส่ ังกัด วุฒิทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย)

 รายละเอียดผู้วิจัยร่วม (ตาแหน่ง หน่วยงานทีส่ ังกัด วุฒิทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย)

 ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และ ผู้อนุมัติโครงการวิจัย พร้อมระบุ วัน เดือน ปี
ที่ลงลายมือชื่อ

คำแนะนำ
- โปรดตรวจสอบข้อมูลของโครงการศึกษาวิจัยให้ถูกต้อง รวมถึงกาหนดการดาเนิน งานและปีที่ศึกษาวิจัย ให้มีระยะเวลาที่
สอดคล้องกับแผนการผลิต / การนาเข้า / การส่งออก / การจาหน่าย / การใช้ประโยชน์ ที่ยื่นพร้อมคาขอ
- การขออนุญาตตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ หากมีหลายโครงการ ควรยืน่
พร้อมกันในครั้งแรกของปีปฏิทนิ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตในคราวเดียว และจะทาให้ท่านไม่ต้องยืน่ คาขอ
อนุญาตระหว่างปีหลายครั้ง ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาตามขั้นตอน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๔
(๖) เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง วัตถุประสงค์นี้ไม่จากัดขนาดพื้นที่ปลูก
– กรณี ที่ ยั ง ไม่ เคยได้ รั บ อนุ ญ ำตเป็ น ผู้ ผ ลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์รั บ รอง ให้ ขออนุญ าตปลู กกัญ ชงตาม
วัตถุป ระสงค์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ก่อน เมื่อปรับปรุงพันธุ์ได้
ตามที่ต้องการแล้วให้ขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืชจากสานักคุ้มครอง
พั นธุ์ พื ช กรมวิ ช าการเกษ ตร กระทรวงเกษ ตรและสหกรณ์ และตรวจวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ
สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ตามที่
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกาหนดไว้ เพื่อยืนยันว่ามีปริมาณ THC ในใบและช่อดอก ไม่เกิน
ร้อยละ ๑.๐ ต่อน้าหนักแห้ง แล้วสาเนาหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนและผลการตรวจวิเคราะห์
THC ส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อ ขอให้ประกาศเป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง หลังจาก
ได้ รั บ การประกาศเป็ น เมล็ ด พั น ธุ์ รับ รองแล้ ว จึ ง ขออนุ ญ าตผลิ ต (ปลู ก ) เพื่ อ ประโยชน์ ในการผลิ ต
เมล็ดพันธุ์รับรองดังกล่าว ดังนี้
ขออนุญาตปลูกกัญชงครั้งแรก
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์

ปลูกกัญชงจนได้ข้อมูลเพียงพอตามที่กรมวิชาการเกษตรกาหนดไว้ในกฎหมาย
สอบถามรายละเอียดได้ที่สานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๑๔

ส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกาหนด
เพื่อตรวจว่ามีปริมาณ THC ในใบ ช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้าหนักแห้ง
[เอกสารผลตรวจวิเคราะห์ (๑)]

ขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ที่สานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
[หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (๒)]

ส่งเอกสาร (๑) และ (๒) ให้ อย. เสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
พิจารณาประกาศให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง

ในการขออนุญาตครั้งต่อไป สามารถขออนุญาตผลิต (ปลูก) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๕
– กรณีที่เคยได้รับอนุญำตเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
ยื่นคาขอรับอนุญ าตผลิต (ปลูก) โดยขออนุญาตในวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์
รับรอง โดยเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคาขอ

คำแนะนำ
ก่อนการยื่นคาขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ขอให้ท่านพิจารณาด้วยความรอบคอบในการเลือกวัตถุประสงค์ ที่จะดาเนินการตาม
ความเป็นจริง ซึ่ง ๑ พื้นที่ ท่านสามารถเลือกได้หลายวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ; หากพื้นที่นั้นเลือกใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี
หรือวิถีชีวิตและใช้ในครอบครัว จะเลือกได้เพียงวัตถุประสงค์เดียว) ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องสาหรับแต่ละวัตถุประสงค์
ให้ครบถ้วนด้วย เนื่องจากไม่สามารถขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ได้ภายหลังการได้รับอนุญาตแล้ว หากต้องการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ให้
ท่านแจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตสาหรับพื้นที่ปลูกตามวัตถุประสงค์เดิม แล้วยื่นคาขอรับใบอนุญาตใหม่ตามขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อขอ
ในวัตถุประสงค์ใหม่

๖. เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก - ใช้เมล็ดพันธุ์อะไร แหล่งที่มาจากที่ใด


เมล็ดพันธุ์รับรอง
- ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กาหนดเมล็ดพันธุ์เฮมพ์เป็น
เมล็ดพันธุ์รับรองฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองมีจานวน ๑ ราย คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ เมล็ดพันธุ์รับรองมี ๔ พันธุ์ ดังนี้ พันธุ์อาร์พีเอฟ ๑
(RPF 1) พันธุ์อาร์พีเอฟ ๒ (RPF 2) พันธุ์อาร์พีเอฟ ๓ (RPF 3) และพันธุ์อาร์พีเอฟ ๔ (RPF 4)
(ทั้งนี้ จะมีกำรปรับปรุงข้อมูลของประกำศฯ ให้เป็นปัจจุบัน เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อ
เมล็ดพันธุ์รับรองในแต่ละปี)
- ใช้ปลูกได้ในทุกวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตผลิต (ปลูก)



พันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง
- เนื่องจากไม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง จึงควรคานึงว่า เมื่อนาไปปลูกแล้วจะมีปริมาณสาร
เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐
ต่อน้าหนักแห้งจึงจะเป็นกัญชง ไม่ใช่กัญชา



เมล็ดพันธุ์นาเข้าจากต่างประเทศ
- ต้องมีผลการวิเคราะห์ปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในใบและ
ช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้าหนักแห้ง รวมถึงเอกสารตามกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้แก่ หนังสือรับรองว่าไม่เป็นพืชตัดต่อสารพันธุกรรม (Non-GMO) และใบรับรองสุขอนามัยพืช
(Phytosanitary Certificate, PC)

คำแนะนำ
หากท่านซื้อเมล็ดพันธุ์จากผู้จาหน่าย ควรมั่นใจได้วา่ ผู้จาหน่ายสามารถจาหน่ายพันธุด์ ังกล่าวตามจานวนที่ท่านประสงค์ และจัดส่ง
ได้ทันตามกาหนดการปลูก เพื่อไม่ให้การปลูกและเก็บเกี่ยวไม่ตรงตามแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ตามที่ท่านได้ระบุไว้ในแผน
เช่น ควรมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันจากผู้จาหน่าย ทัง้ นี้ท่านควรแนบเอกสารดังกล่าวพร้อมกับแผนการผลิตและแผนการใช้
ประโยชน์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้อนุญาตด้วย

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๖
ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบการใช้เมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกระหว่างบทหลักของกฎกระทรวงกับบทเฉพาะกาล ข้อ ๔๑ (๑)
ของกฎกระทรวง

ผลิตโดยใช้เมล็ดพันธุ์ปลูก
ตำมวัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์...

บทเฉพำะกำล

บทหลัก

๒๙ ม.ค. ๖๔ – ๒๘ ม.ค. ๖๙
(ห้ำปีนับแต่วนั ที่กฎกระทรวงใช้บังคับ)

ตั้งแต่ ๒๙ ม.ค. ๖๙ เป็นต้นไป

เมล็ดพันธุ์
รับรอง

ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์
รับรอง

เมล็ดพันธุ์
รับรอง

ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์
รับรอง

๑. ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ
๒. ใช้เส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม
วิถีชีวิต ใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น













๓. เชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม








(เฉพาะส่งออก)

๔. ทำงกำรแพทย์
๕. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
หรือปรับปรุงพันธุ์













๖. ผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง









ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบการนาเข้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างบทหลักของกฎกระทรวงกับบทเฉพาะกาล ข้อ ๔๑ (๒)
ของกฎกระทรวง

นำเข้ำเมล็ดพันธุ์
ตำมวัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์...

บทเฉพำะกำล

บทหลัก

๒๙ ม.ค. ๖๔ – ๒๘ ม.ค. ๖๙
(ห้ำปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ)

ตั้งแต่ ๒๙ ม.ค. ๖๙ เป็นต้นไป

นำเข้ำ
เพื่อปลูก

นำเข้ำ
เพื่อกิจกรรมอื่น

นำเข้ำ
เพื่อปลูก

นำเข้ำ
เพื่อกิจกรรมอื่น

๑. ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ
๒. ใช้เส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม
วิถีชีวิต ใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น
๓. เชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
๔. ทำงกำรแพทย์
๕. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
หรือปรับปรุงพันธุ์





























๖. ผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง









กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๗
ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบการนาเข้าส่วนอื่นของกัญชงที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ระหว่างบทหลักของกฎกระทรวงกับ
บทเฉพาะกาล ข้อ ๔๒ ของกฎกระทรวง

นำเข้ำส่วนอื่นของกัญชง
(ที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์)
ตำมวัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์...
๑. ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ
๒. ใช้เส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม
วิถีชีวิต ใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น
๓. เชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
๔. ทำงกำรแพทย์

บทเฉพำะกำล

บทหลัก

๒๙ ม.ค. ๖๔ – ๒๘ ม.ค. ๖๙
(ห้ำปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ)

ตั้งแต่ ๒๙ ม.ค. ๖๙ เป็นต้นไป













(เฉพาะหน่วยงานของรัฐ)
๕. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
หรือปรับปรุงพันธุ์





๖. ผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง





๗. ทีด่ ินที่จะใช้ปลูกกัญชง - เป็นที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่บุกรุกป่า ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ขออนุญาตที่ต้องศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าท่านสามารถดาเนินการปลูกกัญชงในที่ดินดังกล่าวได้
หรือไม่ หรือต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากหน่วยงานใดก่อนหรือไม่ โดยขอให้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวด้วยตนเอง ก่อนการยื่นคาขอรับอนุญาตปลูกกัญชง เพื่อให้กระบวนการ
พิจารณาอนุญาตเป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านเอง
ทั้งนี้ ภ.บ.ท. ๕ และ ภ.บ.ท. ๖ ไม่ถือเป็นหนังสือสาคัญที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์
หรือการถือครองที่ดินแต่อย่างใด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๑๕๒๘๙
เรื่ อ ง การน าแบบ แสดงรายการที่ ดิ น (ภ.บ .ท. ๕) หรื อ ทะเบี ย นที่ ดิ น และใบเสร็ จ รั บ เงิ น ภาษี
บารุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๖) เป็นหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑)

๘. กำรจัดเตรียมสถำนที่ปลูกกัญชง
 รูปแบบกำรปลูก – ได้แก่ การปลูกกลางแจ้ง (Outdoor) / ในอาคารหรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor) /
ในโรงเรือนทั่วไปที่ไม่ใช่ระบบปิด (Greenhouse) / หรืออื่น ๆ
 ค่ำพิกัดแปลงปลูก – ต้องวัดพิกัดบริเวณพื้นที่แปลงที่จะปลูกจริง และควรตรวจสอบความถูกต้องของ
การกรอกค่าพิกัดก่อนยื่นคาขอรับใบอนุญาต
 มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้นำไปใช้ในทำงที่ผิด – พิจารณาตามความเหมาะสม
และบริบทของพื้นที่ และกิจกรรม โดยต้องมีการป้องกันตามสมควรมิให้กัญชงรั่วไหลออกนอกสถานที่
ไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในสถานที่ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ดังกล่าว
เป็นลายลักษณ์อักษร

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๘


กำรปลูกกัญชำ หรือกัญชงในพื้นที่ใกล้เคียง – ควรหลีกเลี่ยงการปลูกกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
โดยท่านสามารถตรวจสอบหรือสืบค้นรายชื่อและสถานที่ปลูกกัญชา กัญชง ได้จากเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้หากมีความจาเป็นที่ต้องปลูกในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ควรมี
วิธีการป้องกันการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพื้นที่ปลูก ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาตที่จะไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่ทั้งตนเองและผู้รับอนุญาตรายอื่น

http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?cat=16

https://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/staff/marijuana_report_public

๙. กำรขอใบอนุญำตมีไว้ในครอบครอง


กฎกระทรวง หมวด ๒ กำรอนุญำต ข้อ ๑๗ ระบุว่ำ “ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญำต ผลิต นำเข้ำ
ส่งออก หรือจำหน่ำยซึ่งกัญชงไม่ต้องขอใบอนุญำตมีไว้ในครอบครอง”
เช่น - ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้ผลิต (ปลูก) กัญชงแล้ว ก็ไม่ต้องขออนุญาตครอบครอง
ต้นกัญชงที่ปลูกได้เองนั้น
- ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้นาเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงแล้ว ก็ไม่ต้องขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง
เมล็ดพันธุ์กัญชงที่เป็นผู้นาเข้าเองนั้น
 กรณีที่ต้องขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง คือ กรณีทกี่ ัญชงนั้นไม่ได้เป็นกัญชงที่ท่านผลิต นาเข้า
ส่งออก หรือจาหน่ายเอง
เช่น - ผู้ประกอบการที่ได้รับช่อดอกกัญชง มาจากผู้รับอนุญาตผลิต (ปลุก) รายอื่น เพื่อที่จะนาช่อดอก
กัญชงนั้นมาสกัดสาร ดังนั้น ท่านต้องขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) เพื่อสกัดสารจากช่อดอก และ
ขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองเพื่อขอครอบครองช่อดอกกัญชงที่ได้รับมาจากผู้อื่น แต่ไม่ต้องขอครอบครอง
สารสกัดจากกัญชงที่ท่านเป็นผู้สกัดได้เอง

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๙

๑๐. ผลิตภัณฑ์จำกกัญชง


กำรวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ – กรณีที่ได้ศึกษาข้อมูลกฎหมายต่างๆ แล้ว แต่ท่านยังไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่าน
จะผลิต จัดเป็นยาเสพติดให้โทษหรือไม่
ติดต่อสอบถำมได้ที่
กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ อย. (โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๗๖๑๔ / ๑๕๕๖ กด ๓)



กรณีที่ผลิตภัณฑ์กัญชงไม่จัดเป็นยำเสพติดให้โทษ – กรณีที่ท่านทราบแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของท่านไม่จัด
เป็นยาเสพติดให้โทษ แต่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ อย. หรือ กองผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
เช่น - ผลิตภัณฑ์กัญชงที่เป็นเครื่องสาอาง ติดต่อสอบถามได้ที่กองเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย อย.
- ผลิตภัณฑ์กัญชงที่เป็นอาหาร ติดต่อสอบถามได้ที่กองควบคุมอาหาร อย.
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ ติดต่อสอบถามได้ที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย.
(รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ อยู่ที่ภาคผนวก)

๑๑. หน้ำที่ของผู้รับอนุญำต
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ท่านมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลจากกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนญุาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน หมวด ๓ กำรดำเนินกำร
กำรจัดทำบัญชีรับจ่ำย
ไม่ว่าส่วนของกัญชงนั้นจะเป็นยาเสพติดให้โทษหรือได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษแล้วก็ตาม
ขอให้ผู้รับอนุญาตรายงานทุกส่วนของกัญชงที่ท่านได้รับอนุญาต เช่น กรณีการปลูกแล้ว มีการจาหน่าย
ส่วนต่าง ๆ ของกัญชง ขอให้ท่านรายงานทุกส่วนของกัญชงที่จาหน่ายหรือนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อสามารถ
ติดตามตรวจสอบย้อนกลับได้

กรณีต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติม
 กำรจัดเตรียมสถำนที่ กำรจัดทำป้ำย กำรจัดเก็บ กำรเก็บเกี่ยว กำรสุ่มตัวอย่ำงเพือ่ วิเครำะห์กัญชง กำรขนส่ง
กำรควบคุมกำรทำลำยกัญชง
ติดต่อสอบถามได้ที่
กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. (โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๓๙ / ๐ ๒๕๙๐ ๗๗๕๖)
หรือ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
 กำรจัดทำบัญชีรับจ่ำยกัญชงตำมที่ได้รับอนุญำต ระบบติดตำมและตรวจสอบย้อนกลับ
ติดต่อสอบถามได้ที่
กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. (โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๗๗๗๓ / ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๔๓)
หรือ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๐

กำรกรอก
คำขอและเอกสำร

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๑

กำรกรอกเอกสำร
๑. ตัวอย่ำงกรณีกำรขออนุญำตครั้งแรกของปีปฏิทินในวัตถุประสงค์ต่ำงๆ
ตัวอย่ำงที่ ๑
(๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ
กรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ สานักงานตั้งอยู่ที่อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
มีภารกิจในการเพาะพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน กัญชง เป็ นต้น
มีความประสงค์จะขออนุญ าตปลูกกัญ ชงในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นต้นแบบการดาเนินงานให้แก่ป ระชาชน
โดยจะปลูกกลางแจ้ง ณ สถานีเพาะพันธุ์พืชเศรษฐกิจภาคเหนือ อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยใช้
เมล็ ด พั น ธุ์รั บ รอง แล้ ว น าส่ ว นของล าต้ น แห้ ง ที่ ได้ ไปแปรรูป เป็ น Hempcrete ที่ ค ณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยกอไก่
โดยผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ด าเนิ น กิ จ การของนิ ติ บุ ค คล (กรมส่ ง เสริ ม พื ช เศรษฐกิ จ ) คื อ
นายเอก วิช าดี ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีเพาะพันธุ์พืชเศรษฐกิจภาคเหนือ และเป็นผู้ไปยื่น เอกสารด้วย
ตนเองการขออนุญาตนี้เป็นการขออนุญาตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานรัฐเป็นครั้ง
แรกของปี และปีที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับอนุญาตสาหรับวัตถุประสงค์นี้
หมายเหตุ - ชื่อผู้ขออนุญำต ผู้ดำเนินกิจกำร สถำนที่ และข้อมูลอื่น ๆ ในตัวอย่ำง เป็นกำรสมมติเพื่อประกอบ
กำรอธิบำยเท่ำนัน
- ลำต้นแห้งที่ได้จำกกำรได้รับอนุญำตให้ปลูกในประเทศ ไม่จัดเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
(ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ระบุชื่อยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒
(๒) (ก))
คำขอรับใบอนุญำตที่ยื่นและสถำนที่ยื่นคำขอ
แบบคำขอ


คาขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง
(แบบกัญชง ๑)

สถำนที่ยื่นคำขอ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๒
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอผลิต (ปลูก)

แบบกัญชง ๑

คำขอรับใบอนุญำต

สสจ. กรอกข้อมูล
ส่วนนี้ /รูปแบบเลขรับ
เป็นตัวอย่ำงเพื่อ
ประกอบกำรอธิบำย
เท่ำนั้น

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด
ยื่นที่ สสจ. เชียงรำย (โปรดระบุ)
เลขรับที่ ๑/๖๔ (ป) วันที่รับ ๕ ก.พ. ๖๔

ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.

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

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๔
 ขอเพิ่มลำดับพื้นทีร่ ะหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมทีไ่ ด้รับอนุญำตไว้แล้ว ของเลขที่อ้ำงอิงที.่ .....................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่....................................................................................................................................................................
เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ....................... (ไม่มีกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล...........................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................... หมู่ที่………. อำคำร/หมูบ่ ้ำน............................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต..................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน.....................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน.................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว............................................................................ นำมสกุล...................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................... หมู่ที่………. อำคำร/หมูบ่ ้ำน............................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๓
๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต............................……...........กรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ………….................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร ๐ - ๙

๙ ๔ ๐ - ๐

เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑

๒ ๓ ๔ - ๕ ๖

๒ ๓ - ๔ ๕ - ๖
ถ
๗ ๘ ๙ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)

๐ ๑

ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......๑๐........... หมู่ที่…ถ๒... อำคำร/หมู่บำ้ น.........-............ชั้นที่…...-........ ห้องที่......-......
ตรอก/ซอย.............-.............. ถนน.........ติวำนนท์.......... ตำบล/แขวง.........ตลำดขวัญ.......... อำเภอ/เขต….....เมืองนนทบุรี….....
จังหวัด........นนทบุรี......... รหัสไปรษณีย์ ๑

๑ ๐

๐ ๐ โทรศัพท์..…๐ ๒๔๙๐ ๗๐๐๐.... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-........

ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว.....................................เอก.......................................... นำมสกุล…….......................วิชำดี.....................................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๒

๐ ๐ ๑ - ๐

๑ ๒

๓ ๔ - ๕

๖ - ๗

วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).........๔ มกรำคม ๒๕๒๔........... อำยุ ........๔๐........... ปี ........-........
ถ เดือน สัญชำติ...........ไทย...........
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑

๓ ๕ ๗ - ๐ ๒

๔ ๖

๘ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)

ถ ่บ้ำน......สำยลมจอย ฮิลล์ไซด์.....ชั้นที่......-....... ห้องที่......-.......
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๒......... หมู่ที่……-…. อำคำร/หมู
ตรอก/ซอย....สำยลมจอย ฮิลล์ไซด์ ๕..... ถนน.....สำยลมจอย ......... ตำบล/แขวง.....เวียงพำงคำ..... อำเภอ/เขต.......แม่สำย.......
จังหวัด...เชียงรำย... รหัสไปรษณีย์ ๕

๗ ๑

๓ ๐ โทรศัพท์…๐ ๕๓๑๒ ๓๔๕๖... โทรสำร (ถ้ำมี)..๐ ๕๓๑๒ ๓๔๕๗..

อีเมล์ (ถ้ำมี).......................................................... ake_wichadee@email.com...........................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์/
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชือ่ ..........................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล -----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน........................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย.......................... ถนน.................................. ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต............................
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................ โทรสำร (ถ้ำมี)….........................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.............................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).................................................... อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ......................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.................. หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน.......................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย........................ ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์….................... โทรสำร (ถ้ำมี)…............................
อีเมล์ (ถ้ำมี).............................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๔

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นที่ปลูกกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
พีน้ ที่ลำดับที่ ๑
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์ แต่หำกใช้พื้นที่ปลูกนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ที่ (๒) จะสำมำรถเลือกได้เพียง ๑ วัตถุประสงค์)
 (๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖))
 (๒) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น (ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่)
เกษตรกรผู้ปลูก ชื่อ.........................นำมสกุล..........................................เลขประจำตัวประชำชน ----
 (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โปรดระบุชื่อโครงกำร......................................................................................................................................................................)
 (๖) เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
รูปแบบกำรปลูก (โปรดเลือก ๑ รูปแบบกำรปลูก ต่อ ๑ ลำดับพื้นที่เท่ำนั้น)
 กลำงแจ้ง (Outdoor)
 อำคำรหรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor)
 โรงเรือนทั่วไป ที่ไม่ใช่ระบบปิด (Greenhouse)
 อื่น ๆ โปรดระบุ ...........................................................................
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่ปลูก (ถ้ำมี)…..................................……………สถำนีเพำะพันธุ์พืชเศรษฐกิจภำคเหนือ............................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑ ๓ ๕ ๙ - ๙ ๒ ๔ ๖ ๘ ๐ - ๙ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......๕๐........ หมู่ที่…..-.…. อำคำร/หมู่บ้ำน.................-.......................ชั้นที่......-....... ห้องที่..........-.............
ถ ตำบล/แขวง......แม่เจดีย์...... อำเภอ/เขต...........เวียงป่ำเป้ำ...........
ตรอก/ซอย............-................ ถนน........เชียงใหม่-เชียงรำย........
จังหวัด.........เชียงรำย........... รหัสไปรษณีย์ ๕ ๗ ๒ ๖ ๐ โทรศัพท์….๐ ๕๓๑๓ ๕๗๙๐...... โทรสำร (ถ้ำมี)…........-........
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก....................................................................๕ ไร่...........................................................................(โปรดระบุหน่วย)
ค่ำพิกัดแปลงปลูก....................................................................47 Q 5๔๘๘๔๖ ๒๑๐๘๖๒๒.................................................................
ประเภทเอกสำรที่ดิน...โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ.)... เลขที่/แปลงที่/ระวำงที่...เลขที่โฉนด ๑๒๓๔๕ ระวำง ๑๒๓๔ III ๕๕๕๕-๐๐
เลขทีด่ ิน ๑๒๓..... ออกโดย...............กรมที่ดิน................
 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร เป็นเจ้ำของที่ดินหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน แต่เป็นผู้เช่ำหรือเป็นผู้ขอใช้ที่ดินจำกเจ้ำของที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่สำมำรถให้เช่ำ/ให้ใช้ที่ดินได้
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้ำของที่ดินชื่อ......................................................... นำมสกุล .............................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
(ทั้งนี้ การเช่าหรือการใช้ทดี่ ินต้องถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาตที่ตอ้ งตรวจสอบก่อนยื่นคาขออนุญาต)

 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แต่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงในที่ดินแห่งนี้
เป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งรับรองว่ำได้ทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐด้วยตนเองตำมที่ระบุชื่อไว้ในหนังสืออนุญำตให้
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
พันธุ์และส่วนของกัญชงที่ใช้ปลูก
(ทั้งนี้ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์กัญชงจากต้นกัญชงที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้าหนักแห้ง)

 (๑) พันธุ์จำกเมล็ดพันธุ์รบั รอง ชื่อพันธุ์..อำร์พีเอฟ ๓ (RPF 3).. แหล่งที่มำ...สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ที่สูง (องค์กำรมหำชน)...
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด

 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ............................................... วิธีกำรปลูก..................................................
 (๒) พันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง ชื่อพันธุ์ (ถ้ำมี) ...................................... แหล่งที่มำ...................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
 (๓) พันธุ์ที่มำจำกกำรนำเข้ำ ชื่อพันธุ์..................................................................... แหล่งที่มำ..............................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลส่วนที่ ๒ มีมำกกว่ำ ๑ พื้นที่ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๕
ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำตและวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตผลิต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๓) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้วย)

 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๕) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๖) แผนกำรผลิต
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๙) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๐) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๑) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๒) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๕) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)

 (๖) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๗) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๘) แผนกำรผลิต
 (๙) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๐) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๑) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๒) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๓) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๔) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๖

นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดงภำรกิจ
ของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๖) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๗) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๘) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๙) แผนกำรผลิต
 (๑๐) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๑) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๒) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๓) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๔) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๕) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรผลิต
 (๓) แผนกำรใช้ประโยชน์
เฉพำะวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีต่ออำยุใบอนุญำต)
ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับกำรอนุญำตในปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ
๑. ชื่อโครงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
๒. ระยะเวลำกำรศึกษำวิจยั ...................................................................................................................................................................................
๓. สรุปผลกำรศึกษำวิจยั ........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
หมำยเหตุ: - สำมำรถแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
.
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๒๗
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ที่ดินที่เป็นแปลงปลูกกัญชง ตำมที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญำตนัน้
(ก) ข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยตำมกฎหมำย หรือ
(ข) เป็นที่ดินที่มีหนังสืออนุญำตให้ข้ำพเจ้ำใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือ
(ค) เป็นที่ดินที่ขำ้ พเจ้ำเช่ำหรือได้ขอใช้ที่ดินจำกบุคคลอื่นและได้รับคำยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดนิ นั้น
โดยเป็นที่ดินที่เจ้ำของที่ดินสำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำหรือให้ผอู้ ื่นเข้ำทำประโยชน์ได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๔) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่กำรผลิต (ปลูก) กำรใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์อื่น ๆ ของกัญชง ในกำรปลูก
แผนกำรผลิตและแผนกำรใช้ประโยชน์ จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๕) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๖) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมทีจ่ ะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำมที่เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวั ดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ตรำประทับ
นิติบุคคล
(ถ้ำมี)

ลงชื่อ.....................เอก วิชาดี............................ ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยเอก วิชำดี……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๘
ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........กิ่ง ก้านใบ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำงสำวกิ่ง ก้ำนใบ..……)
วันที่ .…๕.... เดือน ...กุมภำพันธ์.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๙
ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรผลิต (ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์

แผนกำรผลิต(ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต .......................................................................กรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ............................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร...........................................................................นำยเอก วิชำดี.....................................................................................
ลำดับพื้นที่

กำหนดกำรปลูก
(ระบุเดือนและปี)

กำหนดกำรเก็บเกี่ยว
(ระบุเดือนและปี)

ส่วนของกัญชง
ที่ใช้ประโยชน์

๑

พฤษภำคม ๒๕๖๔

สิงหำคม ๒๕๖๔

แกนลำต้นแห้ง

ตรำประทับ
นิติบุคคล
(ถ้ำมี)

กำรนำกัญชงไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนรัฐ
- นำแกนลำต้นแห้งไปทดลองแปรรูปเป็น Hempcrete ที่
คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยกอไก่
อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย

ลงชื่อ...............เอก วิชาดี...................
(............…นำยเอก วิชำดี……………..)
ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๓๐
ตัวอย่ำงกำรกรอกหนังสือมอบอำนำจให้เป็นผู้ดำเนินกิจกำร

หนังสือมอบหมำยให้เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
ของนิติบุคคล / แทนวิสำหกิจชุมชน
ในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... และปีที่ขอต่ออำยุใบอนุญำตจนกว่ำจะเปลี่ยนผู้ดำเนินกิจกำร
เขียนที่…กรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ...
วันที่ …๑... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว…............................…เชี่ยวชำญ ชำนำญมำก..........…......………..…………
ตำแหน่ง…………........................................................อธิบดีกรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ..…....…..........................……………….….…….….
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่........๙......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมูบ่ ้ำน.................................ชั้นที่......-....... ห้องที่.......-........
ตรอก/ซอย...งำมวงศ์วำน ๒.... ถนน........งำมวงศ์วำน.......... ตำบล/แขวง.......ตลำดขวัญ....... อำเภอ/เขต.......เมืองนนทบุรี........
จังหวัด.........นนทบุรี.......... รหัสไปรษณีย์.....๑๑๐๐๐..... โทรศัพท์….........๐๘ ๙๘๗๖ ๕๔๓๒............. โทรสำร (ถ้ำมี)........-.........
อีเมล์ (ถ้ำมี)................................................................................cc@email.com............................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…๓ ๒๓๓๓ ๓๓๓๓๓ ๓๓๓...................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ..๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๘…
ขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…….....……เอก วิชำดี…………………....……………………..........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๒......... หมู่ท…ี่ …-…. อำคำร/หมู่บำ้ น......สำยลมจอย ฮิลล์ไซด์.....ชั้นที่......-....... ห้องที.่ .....-.......
ตรอก/ซอย......สำยลมจอย ฮิลล์ไซด์ ๕...... ถนน.....สำยลมจอย ......... ตำบล/แขวง.....เวียงพำงคำ..... อำเภอ/เขต.......แม่สำย.......
จังหวัด........เชียงรำย........ รหัสไปรษณีย์.......๕๗๑๓๐........ โทรศัพท์..…๐ ๕๓๑๒ ๓๔๕๖..... โทรสำร (ถ้ำมี)...๐ ๕๓๑๒ ๓๔๕๗...
อีเมล์ (ถ้ำมี).............................................................ake_wichadee@email.com...........................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…๓ ๒๐๐๑ ๐๑๒๓๔ ๕๖๗....................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๒ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…..๓ มกรำคม ๒๕๖๘.…
เป็นผู้ดำเนินกิจกำรในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp)
กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว……….…เอก วิชำดี………..ได้กระทำไปตำมที่มอบหมำยนี้ ให้เสมือนว่ำเป็นกำรกระทำของ
ข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร
ลงชื่อ………เชี่ยวชาญ ชานาญมาก…………ผู้มอบหมำย
(…………นำยเชี่ยวชำญ ชำนำญมำก…........…)

ลงชื่อ……เอก วิชาดี……ผู้รับมอบหมำย
(….นำยเอก วิชำดี……)
ลงชื่อ….วรรณคดี วงษ์ต๊ะ……พยำน
(….นำงสำววรรณคดี วงษ์ต๊ะ…)
ลงชื่อ…สายฝน กระทรวงธรรม …พยำน
(…นำงสำวสำยฝน กระทรวงธรรม...)

อำกร
แสตมป์
๑๐ บำท

อำกร
แสตมป์
๒๐ บำท

ติดอำกร 30 บำท และประทับตรำบริษัทฯ (ถ้ำมี)
(แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ สำเนำหนังสือเดินทำงและใบอนุญำตทำงำน (กรณี
ชำวต่ำงชำติ) ของผู้มอบหมำยพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำทีข่ อง
รัฐ ของผู้รับมอบหมำยพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๓๑
ตัวอย่ำงใบอนุญำตผลิต (ปลูก)
แบบ กัญชง ๑-๑

รูปแบบเลขที่อ้ำงอิงและ
เลขที่ใบอนุญำตเป็นตัวอย่ำง
เพื่อประกอบกำรอธิบำย
เท่ำนั้น

ใบอนุญำต
ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง

เลขที่อ้ำงอิง.....ชร ๑/๒๕๖๔ (ป).....
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
......................กรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ.....................
โดยมี..................................................................นำยเอก วิชำดี.......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ .....ชร ๑/๒๕๖๔ (ป)......
พื้นที่ลำดับที่......๑.......
ณ สถำนทีป่ ลูกชื่อ.............................................สถำนีเพำะพันธุพ์ ืชเศรษฐกิจภำคเหนือ................................................................
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ........................เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ...................................................
ตั้งอยู่เลขที่............................................................................๕๐............................................................................ หมู่ที่......-.......
ตรอก/ซอย...........-............ ถนน.........เชียงใหม่-เชียงรำย...... ตำบล/แขวง.......แม่เจดีย์........ อำเภอ/เขต........เวียงป่ำเป้ำ.........
จังหวัด...........เชียงรำย............ รหัสไปรษณีย์.......๕๗๒๖๐....... โทรศัพท์....๐ ๕๓๑๓ ๕๗๙๐.... โทรสำร................-..................
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก..................................................................................๕ ไร่.......................................................................................
ค่ำพิกัดแปลงปลูก...................................................................47 Q 5๔๘๘๔๖ ๒๑๐๘๖๒๒................................................................
ชื่อพันธุ์.........................อำร์พีเอฟ ๓ (RPF 3)......................... แหล่งที่มำ....สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ที่สูง (องค์กำรมหำชน).....
ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก..............เมล็ด...............วิธีกำรปลูก...........-............ รูปแบบกำรปลูก..............กลำงแจ้ง (Outdoor)……….…..
หมำยเหตุ.....................................................................................................................................................................................................
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๕........... เดือน ...........พฤษภำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๓๒

ตัวอย่ำงที่ ๒
(๒) วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต
และใช้ในครอบครัว ทั้งนี้ มีพื้นที่ปลูกได้ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นางหล่า แซ่หยาง คนไทยเชื้อสายม้ง มีความประสงค์จะปลูกกัญชงเพื่อนา
เส้ น ใยไปทอเป็ น เสื้ อ ผ้ า เพื่ อ ใช้ ใ นครอบครั ว ตามประเพณี วั ฒ นธรรมของคนไทยเชื้ อ สายม้ ง โดยจะ
ปลูกกลางแจ้ง ๑ แปลง ที่อาเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยเช่าที่ดินที่มีโฉนดของผู้อื่น ซึ่งจะปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์
ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพั นธุ์รับ รอง โดยจะเก็บ เกี่ยวหลัง จากปลูก ๙๐ วัน การขออนุญ าตนี้เป็ นการขอ
อนุญาตครั้งแรกของปี และยัง ไม่เคยขอรับอนุญาตปลูกกัญชงในปีที่ผ่านมา โดยนางหล่า แซ่หยาง ได้มอบให้
ผู้อื่นไปยื่นเอกสารแทนเนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางไปเอง
หมายเหตุ ชื่อผู้ขออนุญำต ผู้ดำเนินกิจกำร สถำนที่ และข้อมูลอื่น ๆ ในตัวอย่ำง เป็นกำรสมมติเพื่อประกอบ
กำรอธิบำยเท่ำนัน
คำขอรับใบอนุญำตที่ยื่นและสถำนที่ยื่นคำขอ


แบบคำขอ

สถำนที่ยื่นคำขอ

คำขอรับใบอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (แบบกัญชง ๑)

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๓๓
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอผลิต (ปลูก)
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

แบบกัญชง ๑

คำขอรับใบอนุญำต

 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด

ยื่นที่ สสจ. ตำก (โปรดระบุ)
เลขรับที่ ๑/๖๔ (ป) วันที่รับ ๕ ก.พ. ๖๔

ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.

สสจ. กรอกข้อมูล
ส่วนนี้ /รูปแบบ
เลขรับเป็น
ตัวอย่ำงเพื่อ
ประกอบกำร
อธิบำยเท่ำนั้น

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

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๔
 ขอเพิ่มลำดับพื้นที่ระหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมทีไ่ ด้รับอนุญำตไว้แล้ว ของเลขที่อ้ำงอิงที่......................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่....................................................................................................................................................................
เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ....................... (ไม่มีกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว................หล่ำ................. นำมสกุล...................แซ่หยำง.................
เลขประจำตัวประชำชน ๒ - ๖ ๑ ๒ ๓ - ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ - ๙ ๐ - ๑
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)..........๑๐ มกรำคม ๒๕๐๐.......... อำยุ ........๖๔.......... ปี ........-........ เดือน สัญชำติ.............ไทย............
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ถ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..........๑๐............. หมู่ที่…๔…. อำคำร/หมู่บำ้ น.................-....................ชั๙้นที่......-....... ห้องที่.........-..........
ถ
ตรอก/ซอย.............-.................. ถนน.............-................... ตำบล/แขวง..........คี
รีรำษฎร์............. อำเภอ/เขต...........พบพระ..............
จังหวัด..............ตำก................ รหัสไปรษณีย์ ๖ ๓ ๑ ๖ ๐ โทรศัพท์…........-............. โทรสำร (ถ้ำมี)…...…....-.............
อีเมล์ (ถ้ำมี).....................................................................................-.........................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน..........................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน....................ชั้นที่............. ห้องที่...............................
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ตำบล/แขวง.................................. อำเภอ/เขต.............................................
จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)…........................................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว................................................................................ นำมสกุล..................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).................................................... อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ......................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน.....................................ชั้นที่............. ห้องที่...........................
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................. อำเภอ/เขต...........................................
จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)…...................................
อีเมล์ (ถ้ำมี)..............................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๓๔
๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมูท่ ่ี………. อำคำร/หมู่บ้ำน...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ /
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ .....................................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล -----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย.......................... ถนน.................................. ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................ โทรสำร (ถ้ำมี)…...................................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว......................................................................... นำมสกุล...................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).................................................... อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.................. หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน.......................................ชั้นที่............. ห้องที่........................
ตรอก/ซอย........................ ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์….................... โทรสำร (ถ้ำมี)….....................................
อีเมล์ (ถ้ำมี).......................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๓๕
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นที่ปลูกกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
พี้นที่ลำดับที่ ๑
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์ แต่หำกใช้พื้นที่ปลูกนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ที่ (๒) จะสำมำรถเลือกได้เพียง ๑ วัตถุประสงค์)
 (๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖))
 (๒) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น (ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่)
เกษตรกรผู้ปลูก ชื่อ...นำงหล่ำ....นำมสกุล...แซ่หยำง...
เลขประจำตัวประชำชน ๒ - ๖ ๑ ๒ ๓ - ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ - ๙ ๐ - ๑
 (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
ถ
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โปรดระบุชอื่ โครงกำร......................................................................................................................................................................)
 (๖) เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
รูปแบบกำรปลูก (โปรดเลือก ๑ รูปแบบกำรปลูก ต่อ ๑ ลำดับพื้นที่เท่ำนั้น)
 กลำงแจ้ง (Outdoor)
 อำคำรหรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor)
 โรงเรือนทั่วไป ที่ไม่ใช่ระบบปิด (Greenhouse)
 อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................................................................
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่ปลูก (ถ้ำมี)…..................................…………….............................-................................................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......๒๑........ หมู่ที่…..๔.…. อำคำร/หมู่บ้ำน..............บ้ำนป่ำคำ.................ชัน้ ที.่ .....-....... ห้องที่.........-..........
ตรอก/ซอย............-................ ถนน........................................ ตำบล/แขวง..............คีรีรำษฎร์............ อำเภอ/เขต...........พบพระ............
จังหวัด.........ตำก........... รหัสไปรษณีย์ ๖ ๓ ๑ ๖ ๐ โทรศัพท์…...........-............... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............-..................
๕
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก.....................................................................๑
ไร่............................................................................(โปรดระบุหน่วย)
ค่ำพิกัดแปลงปลูก.................................................................47 Q ๔๗๖๙๙๙ ๑๘๑๙๕๕๕.......................................................................
ประเภทเอกสำรที่ดิน...โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ.)... เลขที่/แปลงที่/ระวำงที่...เลขที่โฉนด ๕๕๕๕๕ ระวำง ๕๖๗๘ III ๕๕๕๕-๐๐
เลขทีด่ ิน ๕๕๕..... ออกโดย...............กรมที่ดิน................
 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร เป็นเจ้ำของที่ดินหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน แต่เป็นผู้เช่ำหรือเป็นผู้ขอใช้ที่ดินจำกเจ้ำของที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่สำมำรถให้เช่ำ/ให้ใช้ที่ดินได้
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้ำของที่ดินชื่อ......................นำยเจริญ......................... นำมสกุล ...................มีที่สวย.........................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๕ ๕ ๕ ๕ - ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ - ๗
(ทั้งนี้ การเช่าหรือการใช้ทดี่ ินต้องถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาตที่ตอ้ งตรวจสอบก่อนยื่นคาขออนุญาต)

 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรั
ถ ฐ แต่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงในที่ดินแห่งนี้
เป็นผูท้ ี่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งรับรองว่ำได้ทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐด้วยตนเองตำมที่ระบุชื่อไว้ในหนังสืออนุญำตให้
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
พันธุ์และส่วนของกัญชงที่ใช้ปลูก
(ทั้งนี้ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์กัญชงจากต้นกัญชงที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้าหนักแห้ง)

 (๑) พันธุ์จำกเมล็ดพันธุ์รบั รอง ชื่อพันธุ์.............................................................................. แหล่งที่มำ..................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ............................................... วิธีกำรปลูก..................................................
 (๒) พันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง ชื่อพันธุ์ (ถ้ำมี) ......ไม่ทรำบชื่อพันธุ์...... แหล่งที่มำ....อำเภอพบพระ จังหวัดตำก….
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
 (๓) พันธุ์ที่มำจำกกำรนำเข้ำ ชื่อพันธุ์.................................................................................... แหล่งที่มำ...............................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลส่วนที่ ๒ มีมำกกว่ำ ๑ พื้นที่ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๓๖
ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำตและวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตผลิต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๓) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก

ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๕) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๖) แผนกำรผลิต
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์

เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๙) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๐) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๑) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๒) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๕) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๖) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๗) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๘) แผนกำรผลิต
 (๙) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๐) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชง ที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๑) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๒) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๓) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๔) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
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๓๗
นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดงภำรกิจ
ของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงกำร
เป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๖) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๗) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๘) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๙) แผนกำรผลิต
 (๑๐) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๑) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๒) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๓) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๔) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๕) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรผลิต
 (๓) แผนกำรใช้ประโยชน์
เฉพำะวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีต่ออำยุใบอนุญำต)
ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับกำรอนุญำตในปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ
๑. ชื่อโครงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ………………………………………………………………………………………………………………..……...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
๒. ระยะเวลำกำรศึกษำวิจยั ...................................................................................................................................................................................
๓. สรุปผลกำรศึกษำวิจยั ........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
หมำยเหตุ: - สำมำรถแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้ประสำนงำน นำย/นำง/นำงสำว.............................นำยชำลี....................... นำมสกุล.........................บ้ำนสวน..................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)…เจ้ำพนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น… หน่วยงำนที่สังกัด (ถ้ำมี)......…กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำท้องถิ่น อบต.คีรีรำษฎร์….........
โทรศัพท์….........๐๘ ๑๐๐๐ ๐๐๐๐............................................................... อีเมล์ (ถ้ำมี)..............................chalee@email.com.................................
.
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๓๘
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ที่ดินที่เป็นแปลงปลูกกัญชงตำมที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญำตนัน้
(ก) ข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยตำมกฎหมำย หรือ
(ข) เป็นที่ดินที่มีหนังสืออนุญำตให้ข้ำพเจ้ำใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือ
(ค) เป็นที่ดินที่ขำ้ พเจ้ำเช่ำหรือได้ขอใช้ที่ดินจำกบุคคลอื่นและได้รับคำยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดนิ นั้น
โดยเป็นที่ดินที่เจ้ำของที่ดินสำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำหรือให้ผอู้ ื่นเข้ำทำประโยชน์ได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๔) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่กำรผลิต (ปลูก) กำรใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์อื่น ๆ ของกัญชง ในกำรปลูก
แผนกำรผลิตและแผนกำรใช้ประโยชน์ จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๕) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๖) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่ว นบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำมที่เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ตรำประทับ
นิติบุคคล
(ถ้ำมี)

ลงชื่อ.....................หล่า แซ่หยาง............................ ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นางหล่า แซ่หยำง……………..)
วันที่ ....๔..... เดือน ......กุมภำพันธ์.......... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๓๙
สสจ. กรอก
ข้อมูลส่วนนี้

ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........จีจี้ สายไหม............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำงสำวจีจี้ สำยไหม..……)
วันที่ .…๕.... เดือน ...กุมภำพันธ์.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๔๐
ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรผลิต (ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์
แผ่นที่...๑.../...๑....

แผนกำรผลิต(ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต ............................................................................นำงหล่ำ แซ่หยำง..................................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร.........................................................................นำงหล่ำ แซ่หยำง..................................................................................
ลำดับพื้นที่
๑

กำหนดกำรปลูก
(ระบุเดือนและปี)
พฤษภำคม ๒๕๖๔

ตรำประทับ
นิติบุคคล
(ถ้ำมี)

กำหนดกำรเก็บเกี่ยว
(ระบุเดือนและปี)
สิงหำคม ๒๕๖๔

ส่วนของกัญชง
กำรนำกัญชงไปใช้ประโยชน์
ที่ใช้ประโยชน์
เส้นใยแห้ง
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์จำกเส้นใยตำม
ประเพณี วัฒนธรรมฯ
ทอเสื้อผ้าใยกัญชงเพื่อใช้ในครอบครัว
ตามประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของคนไทยเชื้อสายม้ง

ลงชื่อ.............หล่า แซ่หยาง.................
(............…นำงหล่ำ แซ่หยำง……………..)
ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๔๑
ตัวอย่ำงกำรกรอกหนังสือมอบอำนำจให้เป็นผู้ยื่น-รับเอกสำรแทน

หนังสือมอบอำนำจให้เป็นผู้ยื่น-รับเอกสำร

กรณีผู้ดำเนินกิจกำร
ไม่ได้ยื่น-รับเอกสำร
ด้วยตนเอง และมอบ
ผู้อื่นไปยื่นเอกสำร
แทน

เกี่ยวกับใบอนุญำต ผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔...

เขียนที่…อบต.คีรรี ำษฎร์...
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...
โดยหนังสือฉบับนี้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..….………หล่ำ แซ่หยำง……………………...…………………..........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..........๑๐............. หมู่ท…ี่ ๔…. อำคำร/หมู่บ้ำน.................-....................ชัน้ ที่......-....... ห้องที.่ ........-......
ตรอก/ซอย.............-.................. ถนน.............-................... ตำบล/แขวง..........คีรรี ำษฎร์............. อำเภอ/เขต...........พบพระ...........
จังหวัด..............ตำก................. รหัสไปรษณีย์............๖๓๑๖๐........... โทรศัพท์…............-................ โทรสำร (ถ้ำมี)…....…....-...........
อีเมล์ (ถ้ำมี).....................................................................................-.....................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…...............…๒ ๖๑๒๓ ๔๕๖๗๘ ๙๐๑....................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๒ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…...๙ มกรำคม ๒๕๖๘...…
เป็นผู้ดำเนินกิจกำรในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp)
ขอมอบอำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..………....…ชำลี บ้ำนสวน….……….…………………………..........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๘......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมู่บ้ำน...........ร่มเย็น.............ชั้นที่.......-....... ห้องที.่ .....-........
ตรอก/ซอย....ร่มเย็น ๕..... ถนน......ร่มเย็นเป็นสุข....... ตำบล/แขวง...........ลำดกระบัง........... อำเภอ/เขต..........ลำดกระบัง............
จังหวัด......กรุงเทพมหำนคร...... รหัสไปรษณีย์......๑๐๕๒๐....... โทรศัพท์…...๐๘ ๑๐๐๐ ๐๐๐๐..... โทรสำร (ถ้ำมี).........-.............
อีเมล์ (ถ้ำมี)...................................................................... chalee@email.com................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…..............…๓ ๕๕๕๕ ๒๒๒๒๒ ๕๕๕.....................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๑๘ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๘…
เป็นเป็นผูย้ ื่น-รับเอกสำร ตลอดจนกำรรับรองเอกสำรและแก้ไขเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรขออนุญำตดังกล่ำวแทนข้ำพเจ้ำ ในเรื่องดังต่อไปนี้
 ขอรับใบอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง (Hemp)
 ต่ออำยุใบอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง (Hemp)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................................................................
กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว………………….…..………ชำลี บ้ำนสวน…....……………….…….ได้กระทำไปตำมที่มอบอำนำจนี้
ให้เสมือนว่ำเป็นกำรกระทำของข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร

อำกร
แสตมป์
๒๐ บำท

ลงชื่อ……หล่ำ แซ่หยำง……ผู้มอบอำนำจ
ลงชื่อ………ชาลี บ้านสวน..………ผู้รับมอบอำนำจ
(….นำงหล่ำ แซ่หยำง……)
(.... นำยชำลี บ้ำนสวน...)
ลงชื่อ….ชะอม อมยิ้ม……พยำน
(…...นำงสำวชะอม อมยิ้ม……)
ลงชื่อ…อิ่มหมี อ้วนพี .…พยำน
(…นำยอิ่มหมี อ้วนพี…)
อำกร
แสตมป์
๑๐ บำท

ติดอำกร 30 บำท และประทับตรำบริษัทฯ (ถ้ำมี)
(แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๔๒
ตัวอย่ำงกำรกรอกหนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน

หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน

(กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูกกัญชง)
เพื่อประกอบกำรยื่นคำขอรับใบอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. พ.ศ. ...๒๕๖๔...
เขียนที…่ อบต. คีรีรำษฎร์...
วันที่ …๑... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ (เจ้ำของที่ดินผู้ให้ควำมยินยอม) นำย/นำง/นำงสำว.....................เจริญ มีทสี่ วย.....................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๕๕......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมูบ่ ้ำน............-...........ชั้นที่.......-....... ห้องที่.........-...........
ตรอก/ซอย........-......... ถนน.......ชนบท ๑๒๓................ ตำบล/แขวง..........คีรรี ำษฎร์............. อำเภอ/เขต...........พบพระ.............
จังหวัด..............ตำก................. รหัสไปรษณีย์............๖๓๑๖๐........... โทรศัพท์…...๐๘ ๓๓๓๓ ๑๑๑๑..... โทรสำร (ถ้ำมี)......-.......
อีเมล์ (ถ้ำมี)........................................................................................-................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…..............…๓ ๕๕๕๕ ๐๑๒๓๔ ๕๖๗...................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๑๖ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ..๑๙ กันยำยน ๒๕๖๘..
ทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงว่ำข้ำพเจ้ำได้ยินยอมให้นำย/นำง/นำงสำว………..…………หล่ำ แซ่หยำง…………………..........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..........๑๐............. หมู่ท…ี่ ๔…. อำคำร/หมู่บ้ำน.................-....................ชัน้ ที่......-....... ห้องที.่ .......-......
ตรอก/ซอย.............-.................. ถนน.............-................... ตำบล/แขวง..........คีรรี ำษฎร์............. อำเภอ/เขต...........พบพระ..........
จังหวัด..............ตำก................. รหัสไปรษณีย์............๖๓๑๖๐........... โทรศัพท์…............-................ โทรสำร (ถ้ำมี)…....…...-...........
อีเมล์ (ถ้ำมี)..............................................................................................-............................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…...............…๒ ๖๑๒๓ ๔๕๖๗๘ ๙๐๑....................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร.…๒ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…...๙ มกรำคม ๒๕๖๘...
 ซึ่งเป็นผู้ทดี่ ำเนินกิจกำรในกำรผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
โดยนำย/นำง/นำงสำว............................หล่ำ แซ่หยำง.............................. มีฐำนะเป็นผูเ้ ช่ำที่ดิน/ผู้ขอใช้ที่ดิน ของข้ำพเจ้ำ
 ซึ่ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมำยให้ ด ำเนิ น กิ จ กำรในกำรผลิ ต (ปลู ก ) ยำเสพติ ด ให้ โทษในประเภท ๕ เฉพำะกั ญ ชง
จำก.......................................โดยที่........................................ มีฐำนะเป็น ผู้เช่ำที่ดิน/ผู้ขอใช้ที่ดิน ของข้ำพเจ้ำ
สำมำรถใช้พื้นที่ในกำรปลูกกัญชง ตำมเอกสำรที่ดิน คือ ...โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ.)... เลขที่/แปลงที่/ระวำงที่....เลขที่โฉนด
๕๕๕๕๕ ระวำง ๕๖๗๘ III ๕๕๕๕-๐๐ เลขที่ดิน ๕๕๕..... ออกโดย.......กรมที่ดิน....... ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่...........๒๑..........
หมู่ท…ี่ ..๔.…. อำคำร/หมู่บ้ำน.......-........ชั้นที่......-....... ห้องที่......-....... ตรอก/ซอย...............-................ ถนน................-..................
ตำบล/แขวง..........คีรีรำษฎร์............. อำเภอ/เขต...........พบพระ.......... จังหวัด...........ตำก............... รหัสไปรษณีย์......๖๓๑๖๐.......
เนื้อที่...๑ ไร่... เฉพาะเนื้อที่ปลูกกัญชง
กำรยิ น ยอมตำมหนั ง สื อ ฉบั บ นี้ เป็ น กำรยิ น ยอมตั้ ง แต่ บั ด นี้ จ นถึ ง วั น ที่ ..... ๓๑ ธั น วำคม พ.ศ. ๒๕๖๔....
ซึ่งไม่เกินระยะเวลำที่ระบุไว้ในสัญญำเช่ำที่ดิน
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมทั้งหมดข้ำงต้นเป็นควำมจริง หำกข้อควำมเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดทำงกฎหมำย
ทุกประกำร
ลงชื่อ..........เจริญ มีที่สวย..........ผู้ให้ควำมยินยอม
ลงชื่อ........หล่า แซ่หยาง.........ผู้รับควำมยินยอม
(....นำยเจริญ มีที่สวย....)
(...นำงหล่ำ แซ่หยำง...)
ลงชื่อ……ภัสสร แซ่หยาง.…พยำน
(......นำงสำวภัสสร แซ่หยำง.......)

ลงชื่อ.......ชาลี บ้านสวน ........พยำน
(.........นำยชำลี บ้ำนสวน...........)

หมำยเหตุ โปรดแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ให้ควำมยินยอม ของผู้รับควำมยินยอม และสำเนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๔๓
ตัวอย่ำงใบอนุญำตผลิต (ปลูก)
แบบ กัญชง ๑-๑

รูปแบบเลขที่อ้ำงอิงและ
เลขที่ใบอนุญำตเป็นตัวอย่ำง
เพื่อประกอบกำรอธิบำย
เท่ำนั้น

ใบอนุญำต
ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง

เลขที่อ้ำงอิง.....ต ๑/๒๕๖๔ (ป).....
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
........นำงหล่ำ แซ่หยำง......
โดยมี..............................................................นำงหล่ำ แซ่หยำง.........................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ .....ต ๑/๒๕๖๔ (ป)......
พื้นที่ลำดับที่......๑.......
ณ สถำนทีป่ ลูกชื่อ..................................................................................-.......................................................................................
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ.............เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชวี ิต และใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น................
ตั้งอยู่เลขที่............................................................................๒๑........................................................................... หมู่ที่......๔.......
ตรอก/ซอย...........-............ ถนน....................-.......................... ตำบล/แขวง.......คีรีรำษฎร์........ อำเภอ/เขต........พบพระ.........
จังหวัด............ตำก............ รหัสไปรษณีย์.......๖๓๑๖๐....... โทรศัพท์..................-.................... โทรสำร..................-...................
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก..................................................................................๑ ไร่.......................................................................................
ค่ำพิกัดแปลงปลูก..................................................................47 Q ๔๗๖๙๙๙ ๑๘๑๙๕๕๕................................................................
ชื่อพันธุ์....พันธุ์ในประเทศไทยทีไ่ ม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง (ไม่ทรำบชื่อพันธุ์).... แหล่งที่มำ........อำเภอพบพระ จังหวัดตำก...............
ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก..............เมล็ด...............วิธีกำรปลูก...........-............ รูปแบบกำรปลูก..............กลำงแจ้ง (Outdoor)……….…..
หมำยเหตุ.......................................................................................................................................................................................................
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .......๕........ เดือน .......พฤษภำคม...... พ.ศ. ......๒๕๖๔.....
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๔๔

ตัวอย่ำงที่ ๓
(๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
วิสาหกิจชุมชนฮอ เอะ มอ เฮมพ์ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะขออนุญาตปลูก กัญชงใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจาหน่ายเมล็ดกัญชงให้ผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร โดยจะปลูก
กลางแจ้ง แบบออร์แกนิค จานวน ๕ ไร่ ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์รับรอง การขออนุญาต
นี้เป็นการขออนุญาตครั้งแรกของปี และยังไม่เคยได้รับอนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับกัญชงมาก่อน โดยผู้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ดาเนินกิจการแทนวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ไปยื่นเอกสารเอง
หมายเหตุ ชื่อผู้ขออนุญำต ผู้ดำเนินกิจกำร สถำนที่ และข้อมูลอื่น ๆ ในตัวอย่ำง เป็นกำรสมมติเพื่อประกอบ
กำรอธิบำยเท่ำนัน
คำขอรับใบอนุญำตที่ยื่นและสถำนที่ยื่นคำขอ


แบบคำขอ

สถำนที่ยื่นคำขอ

คาขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๑)

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๔๕
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอผลิต (ปลูก)

แบบกัญชง ๑

คำขอรับใบอนุญำต

สสจ. กรอก
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ข้อมูลส่วนนี้
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด
ยื่นที่ สสจ. พิษณุโลก (โปรดระบุ)
เลขรับที่ ๑/๖๔ (ป) วันที่รับ ๕ ก.พ. ๖๔

ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.

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

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๔
 ขอเพิ่มลำดับพื้นที่ระหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมทีไ่ ด้รับอนุญำตไว้แล้ว ของเลขที่อ้ำงอิงที่......................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่....................................................................................................................................................................
เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ....................... (ไม่มีกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล...........................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................... หมู่ที่………. อำคำร/หมูบ่ ้ำน............................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต.......................................วิสำหกิจชุมชน ฮอ เอะ มอ เฮมพ์....................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร ๐ - ๑ ๒ ๑ ๑ - ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ - ๔ ๕ - ๑
รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน............๑-๑๐-๐๓-๐๑/๑-๐๐๑๑...............
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๒ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่...............๑.............หมู่ที่…..-... ..อำคำร/หมู่บ้ำน...........-...........ชั้นที่....-...... ห้องที่.....-......
ถ
ตรอก/ซอย.........-....... ถนน.......นครไทย - ชำติตระกำร....... ตำบล/แขวง............นครไทย............ อำเภอ/เขต...........นครไทย..........
จังหวัด........พิษณุโลก........... รหัสไปรษณีย์ ๖ ๕ ๑ ๒ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๕๕๙๐ ๐๐๐๐..... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-...........
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว...............................พัฒน์................................ นำมสกุล.................................พอเพียง............................................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑ ๒ - ๓
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............๔ มกรำคม ๒๕๑๒............ อำยุ ........๕๒........... ปี ........-........ เดือน สัญชำติ............ไทย..........
ถ
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑ ๓ ๕ ๗ - ๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๕......... หมู่ที่……-….. อำคำร/หมู่บำ้ น............-............ชัน้ ที่............-............... ห้องที่..........-.............
ตรอก/ซอย.........-....... ถนน.......นครไทย - ชำติตระกำร....... ตถำบล/แขวง............นครไทย............ อำเภอ/เขต...........นครไทย...........
จังหวัด........พิษณุโลก........... รหัสไปรษณีย์ ๖ ๕ ๑ ๒ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๕๕๙๐ ๐๐๐๒..... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-..........
อีเมล์ (ถ้ำมี).......................................................................... pat_por@email.com.............................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๔๖
๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์/
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ .....................................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล -----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................ โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต.....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๔๗
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นที่ปลูกกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
พื้นที่ลำดับที่ ๑
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์ แต่หำกใช้พื้นที่ปลูกนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ที่ (๒) จะสำมำรถเลือกได้เพียง ๑ วัตถุประสงค์)
 (๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖))
 (๒) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น (ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่)
เกษตรกรผู้ปลูก ชื่อ.........................นำมสกุล..........................................เลขประจำตัวประชำชน ----
 (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โปรดระบุชอื่ โครงกำร......................................................................................................................................................................)
 (๖) เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
รูปแบบกำรปลูก (โปรดเลือก ๑ รูปแบบกำรปลูก ต่อ ๑ ลำดับพื้นที่เท่ำนั้น)
 กลำงแจ้ง (Outdoor)
 อำคำรหรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor)
 โรงเรือนทั่วไป ที่ไม่ใช่ระบบปิด (Greenhouse)
 อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................................................................
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่ปลูก (ถ้ำมี)….....................………….................…...............ไร่ ฮอ เอะ มอ เฮมพ์ ....................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๒ ๓ ๕ ๙ - ๙ ๒ ๔ ๖ ๘ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......๑๐........ หมู่ที่…..-.…. อำคำร/หมู่บ้ำน.................-.......................ชั้นที่......-....... ห้องที่..........-.............
ถ ตำบล/แขวง......นครไทย...... อำเภอ/เขต...........นครไทย...........
ตรอก/ซอย............-................ ถนน.......นครไทย - ชำติตระกำร.......
จังหวัด.........พิษณุโลก........... รหัสไปรษณีย์ ๖ ๕ ๑ ๒ ๐ โทรศัพท์….๐ ๕๕๐๐ ๐๐๐๐...... โทรสำร (ถ้ำมี)…........-........
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก....................................................................๕ ไร่...........................................................................(โปรดระบุหน่วย)
ค่ำพิกัดแปลงปลูก....................................................๑๖̊ ๒๑'๑๐.๓๓" N ๑๐๐̊ ๑๖'๒๗.๖๐" E.............................................................
ประเภทเอกสำรที่ดิน...โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ.)... เลขที่/แปลงที่/ระวำงที่...เลขที่โฉนด ๖๗๘๙๐ ระวำง ๖๗๘๙ III ๕๕๕๕-๐๐
เลขทีด่ ิน ๖๗๘..... ออกโดย...............กรมที่ดิน................
 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร เป็นเจ้ำของที่ดินหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน แต่เป็นผู้เช่ำหรือเป็นผู้ขอใช้ที่ดินจำกเจ้ำของที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่สำมำรถให้เช่ำ/ให้ใช้ที่ดินได้
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้ำของที่ดินชื่อ......................................................... นำมสกุล .............................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
(ทั้งนี้ การเช่าหรือการใช้ทดี่ ินต้องถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาตที่ตอ้ งตรวจสอบก่อนยื่นคาขออนุญาต)

 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แต่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงในที่ดินแห่งนี้
เป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งรับรองว่ำได้ทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐด้วยตนเองตำมที่ระบุชื่อไว้ในหนังสืออนุญำตให้
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
พันธุ์และส่วนของกัญชงที่ใช้ปลูก
(ทั้งนี้ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์กัญชงจากต้นกัญชงที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้าหนักแห้ง)

 (๑) พันธุ์จำกเมล็ดพันธุ์รบั รอง ชื่อพันธุ์..อำร์พีเอฟ ๓ (RPF 3).. แหล่งที่มำ....สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)....

 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ............................................... วิธีกำรปลูก..................................................
 (๒) พันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง ชื่อพันธุ์ (ถ้ำมี) ..................-.................. แหล่งที่มำ................................................….
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
 (๓) พันธุ์ที่มำจำกกำรนำเข้ำ ชื่อพันธุ์.................................................................................... แหล่งที่มำ...............................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลส่วนที่ ๒ มีมำกกว่ำ ๑ พื้นที่ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๔๘
ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำตและวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตผลิต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๓) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๕) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๖) แผนกำรผลิต
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๙) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้รว่ มศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๐) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๑) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๒) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๕) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๖) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ทีร่ ะบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๗) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๘) แผนกำรผลิต
 (๙) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๐) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๑) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๒) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๓) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๔) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๔๙
นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดงภำรกิจ
ของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๖) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๗) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๘) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๙) แผนกำรผลิต
 (๑๐) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๑) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๒) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๓) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๔) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๕) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรผลิต
 (๓) แผนกำรใช้ประโยชน์
เฉพำะวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีต่ออำยุใบอนุญำต)
ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับกำรอนุญำตในปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ
๑. ชื่อโครงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ………………………………………………………………………………………………………………..……...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
๒. ระยะเวลำกำรศึกษำวิจยั ...................................................................................................................................................................................
๓. สรุปผลกำรศึกษำวิจยั ........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
หมำยเหตุ: - สำมำรถแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
.

ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้ประสำนงำน นำย/นำง/นำงสำว..........................พัฒน์............................ นำมสกุล................................พอเพียง.....................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)…..........-…............ หน่วยงำนที่สังกัด (ถ้ำมี)…วิสำหกิจชุมชน ฮอ เอะ มอ เฮมพ์…โทรศัพท์….........๐๙ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗....................................
อีเมล์ (ถ้ำมี)............................................................................................pat_pork@email.com.............................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๕๐
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ที่ดินที่เป็นแปลงปลูกกัญชง ตำมที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญำตนัน้
(ก) ข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยตำมกฎหมำย หรือ
(ข) เป็นที่ดินที่มีหนังสืออนุญำตให้ข้ำพเจ้ำใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือ
(ค) เป็นที่ดินที่ขำ้ พเจ้ำเช่ำหรือได้ขอใช้ที่ดินจำกบุคคลอื่นและได้รับคำยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดนิ นั้น
โดยเป็นที่ดินที่เจ้ำของที่ดินสำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำหรือให้ผอู้ ื่นเข้ำทำประโยชน์ได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๔) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่กำรผลิต (ปลูก) กำรใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์อื่น ๆ ของกัญชง ในกำรปลูก
แผนกำรผลิตและแผนกำรใช้ประโยชน์ จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๕) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๖) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำมที่ เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ลงชื่อ................พัฒน์ พอเพียง.................. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยพัฒน์ พอเพียง……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์...... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๕๑
สสจ. กรอก
ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
ข้อมูลส่วนนี้
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......ปาล์ม ชมสวน ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำยปำล์ม ชมสวน..……)
วันที่ .…๕.... เดือน ...กุมภำพันธ์.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผูข้ ออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๕๒
ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรผลิต (ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์
แผ่นที่...๑.../...๑....

แผนกำรผลิต(ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต .........................................................วิสำหกิจชุมชน ฮอ เอะ มอ เฮมพ์..........................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร....................................................................นำยพัฒน์ พอเพียง...................................................................................
ลำดับพื้นที่

๑

กำหนดกำรปลูก
(ระบุเดือนและปี)
มิถุนำยน ๒๕๖๔

กำหนดกำรเก็บเกี่ยว
(ระบุเดือนและปี)
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔

ส่วนของกัญชงที่ใช้
ประโยชน์

กำรนำกัญชงไปใช้ประโยชน์

เมล็ดกัญชง

วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นเชิ ง พำณิ ช ย์
หรืออุตสำหกรรม
- จ ำ ห น่ ำ ย เม ล็ ด กั ญ ช ง อ บ ใ ห้ กั บ
บริ ษั ท ถั่ ว มั น มั น จ ำกั ด (รำยละเอี ย ดตำม
เอ ก ส ำ ร รั บ ร อ ง ก ำ ร ซื้ อ สิ น ค้ ำ ข อ ง
บริษัท ถั่วมันมัน จำกัด แนบท้ำย)

ลงชื่อ................พัฒน์ พอเพียง.................. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยพัฒน์ พอเพียง……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๕๓
ตัวอย่ำงกำรกรอกหนังสือมอบอำนำจให้เป็นผู้ดำเนินกิจกำร

หนังสือมอบหมำยให้เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
แทนวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... และปีที่ขอต่ออำยุใบอนุญำตจนกว่ำจะเปลี่ยนผู้ดำเนินกิจกำร
เขียนที…่ วิสำหกิจชุมชน ฮอ เอะ มอ เฮมพ์...
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำดังรำยชื่อต่อไปนี้ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของสมำชิกทั้งหมดของวิสำหกิจชุมชน
ชื่อ....................วิสำหกิจชุมชนฮอ เอะ มอ เฮมพ์.................... รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน........๑-๑๐-๐๓-๐๑/๑-๐๐๑๑.…….
ซึง่ มีจำนวนสมำชิกทั้งหมด....๗... รำย
๑. ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………สมศรี บ้ำนเรำ...........……………………………………….......
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๗......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมู่บ้ำน............-...........ชั้นที่.......-....... ห้องที่............-........
ตรอก/ซอย.........-....... ถนน.......นครไทย - ชำติตระกำร....... ตำบล/แขวง............นครไทย............ อำเภอ/เขต...........นครไทย....
จังหวัด.............พิษณุโลก............. รหัสไปรษณีย์... ๖๕๑๒๐... โทรศัพท์......…๐ ๕๕๙๐ ๐๐๐๑....... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-..........
อีเมล์ (ถ้ำมี)....................................................................... somsri@email.com............................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…๓ ๒๒๓๓ ๐๑๒๓๔ ๕๖๑....................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๒ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…..๕ มกรำคม ๒๕๖๘.…
๒. ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………สมชำย มำดดี............……………………………………….......
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๘......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมู่บ้ำน............-...........ชั้นที่.......-....... ห้องที่............-........
ตรอก/ซอย.........-....... ถนน.......นครไทย - ชำติตระกำร....... ตำบล/แขวง............นครไทย............ อำเภอ/เขต...........นครไทย....
จังหวัด.............พิษณุโลก............. รหัสไปรษณีย์... ๖๕๑๒๐... โทรศัพท์......…๐ ๕๕๙๐ ๐๐๐๒....... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-..........
อีเมล์ (ถ้ำมี)....................................................................... somchai@email.com.........................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…๓ ๒๒๓๓ ๐๑๒๓๔ ๕๖๒....................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๒ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…..๖ มกรำคม ๒๕๖๘.…
๓. ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………สมชำติ ศรีสมร..........……………………………………….......
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๙......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมู่บ้ำน............-...........ชั้นที่.......-....... ห้องที่............-........
ตรอก/ซอย.........-....... ถนน.......นครไทย - ชำติตระกำร....... ตำบล/แขวง............นครไทย............ อำเภอ/เขต...........นครไทย....
จังหวัด.............พิษณุโลก............. รหัสไปรษณีย์... ๖๕๑๒๐... โทรศัพท์......…๐ ๕๕๙๐ ๐๐๐๓....... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-..........
อีเมล์ (ถ้ำมี)................................................................... somchati@email.com............................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…๓ ๒๒๓๓ ๐๑๒๓๔ ๕๖๓....................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๒ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…..๗ มกรำคม ๒๕๖๘.…

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๕๔
-๒๔. นำย/นำง/นำงสำว……………………………….............…………สมรักษ์ สำยใจ……………….............………………………..........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๙......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมู่บ้ำน............-...........ชั้นที่.......-....... ห้องที่............-........
ตรอก/ซอย.........-....... ถนน.......นครไทย - ชำติตระกำร....... ตำบล/แขวง............นครไทย............ อำเภอ/เขต...........นครไทย....
จังหวัด.............พิษณุโลก............. รหัสไปรษณีย์... ๖๕๑๒๐... โทรศัพท์.....…๐ ๕๕๙๐ ๐๐๐๔......... โทรสำร (ถ้ำมี)….....-..........
อีเมล์ (ถ้ำมี)..................................................................somrak@email.com.................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…๓ ๒๒๓๓ ๐๑๒๓๔ ๕๖๔....................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๒ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…..๓ มกรำคม ๒๕๖๘.…
ขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…………พัฒน์ พอเพียง………………………………………..........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๕......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมู่บ้ำน........-......ชั้นที่.........-......... ห้องที.่ ............-............
ตรอก/ซอย.........-....... ถนน.......นครไทย - ชำติตระกำร....... ตำบล/แขวง............นครไทย............ อำเภอ/เขต...........นครไทย....
จังหวัด.............พิษณุโลก............. รหัสไปรษณีย์... ๖๕๑๒๐... โทรศัพท์......…๐ ๕๕๙๐ ๐๐๐๒....... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-..........
อีเมล์ (ถ้ำมี)....................................................................... pat_por@email.com.........................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…๓ ๑๒๓๔ ๑๒๓๔๕ ๑๒๓....................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๒ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…..๓ มกรำคม ๒๕๖๘.…
เป็นผู้ดำเนินกิจกำรในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp)
กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว……….…พัฒน์ พอเพียง………..ได้กระทำไปตำมที่มอบหมำยนี้ ให้เสมือนว่ำเป็นกำรกระทำ
ของข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร
ลงชื่อ……………สมศรี บ้านเรา……………ผู้มอบหมำย
(…………นำงสมศรี บ้ำนเรำ…........…)

ลงชื่อ……พัฒน์ พอเพียง……ผู้รับมอบหมำย
(….นำยพัฒน์ พอเพียง……)

ลงชื่อ……………สมชาย มาดดี……………ผู้มอบหมำย
(…………นำยสมชำย มำดดี…........…)
ลงชื่อ……………สมชาติ ศรีสมร……………ผู้มอบหมำย
(…………นำยสมชำติ ศรีสมร…........…)
ลงชื่อ……………สมรักษ์ สายใจ……………ผู้มอบหมำย
(…………นำยสมรักษ์ สำยใจ…........…)

อำกร
แสตมป์
๒๐ บำท

อำกร
แสตมป์
๑๐ บำท

ติดอำกร 30 บำท และประทับตรำบริษัทฯ (ถ้ำมี)
(แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ สำเนำหนังสือเดินทำงและใบอนุญำตทำงำน (กรณี
ชำวต่ำงชำติ) ของผู้มอบหมำยพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำทีข่ อง
รัฐ ของผู้รับมอบหมำยพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๕๕
ตัวอย่ำงใบอนุญำตผลิต (ปลูก)
แบบ กัญชง ๑-๑

รูปแบบเลขที่อ้ำงอิงและ
เลขที่ใบอนุญำตเป็นตัวอย่ำง
เพื่อประกอบกำรอธิบำย
เท่ำนั้น

ใบอนุญำต
ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง

เลขที่อ้ำงอิง.....พล ๑/๒๕๖๔ (ป).....
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
........วิสำหกิจชุมชน ฮอ เอะ มอ เฮมพ์......
โดยมี.............................................................นำยพัฒน์ พอเพียง......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำรเพื่อ

แสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ .....พล ๑/๒๕๖๔ (ป)......
พื้นที่ลำดับที่......๑.......
ณ สถำนทีป่ ลูกชื่อ................................................................ไร่ฮอ เอะ มอ เฮมพ์............................................................................
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ....................................เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม...........................................
ตั้งอยู่เลขที่......................................................................๑๐............................................................................. หมู่ที่.........-...........
ตรอก/ซอย........-......... ถนน.....นครไทย – ขำติตระกำร...... ตำบล/แขวง........นครไทย........ อำเภอ/เขต............นครไทย...........
จังหวัด........พิษณุโลก......... รหัสไปรษณีย์.......๖๕๑๒๐....... โทรศัพท์......๐ ๕๕๐๐ ๐๐๐๐........ โทรสำร.................-..................
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก..................................................................................๕ ไร่.........................................................................................
ค่ำพิกัดแปลงปลูก..........................................................๑๖̊ ๒๑'๑๐.๓๓" N ๑๐๐̊ ๑๖'๒๗.๖๐" E.......................................................
ชื่อพันธุ์..................อำร์พีเอฟ ๓ (RPF 3).................. แหล่งที่มำ..........สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ที่สูง (องค์กำรมหำชน)...............
ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก..............เมล็ด...............วิธีกำรปลูก...........-............ รูปแบบกำรปลูก..............กลำงแจ้ง (Outdoor)……….…..
หมำยเหตุ......................................................................................................................................................................................................
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๕........... เดือน ...........พฤษภำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๕๖

ตัวอย่ำงที่ ๔
(๔) เพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นายทองเอก มียาดี ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มี ความประสงค์จะขอ
อนุ ญ าตปลู ก กั ญ ชงโดยใช้ เมล็ ด พั น ธุ์รั บ รอง วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประโยชน์ ในทางการแพทย์ และน าใบกั ญ ชงไป
ปรุงตารับยาแผนไทยสาหรับผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลของตน โดยจะปลูกกลางแจ้ง ที่ท่าโฉลงคลินิกการแพทย์
แผนไทย (สถานพยาบาลแห่งนี้ไม่ได้เป็นนิติบุคคล) มีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการขออนุญาตครั้งแรก
ของปี และยังไม่เคยได้รับอนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับกัญชงมาก่อน โดยนายทองเอก มียาดี เจ้าของคลินิกไปยื่นเอกสาร
คาขอด้วยตนเอง
หมายเหตุ - ชื่อผู้ขออนุญำต ผู้ดำเนินกิจกำร สถำนที่ และข้อมูลอื่น ๆ ในตัวอย่ำง เป็นกำรสมมติเพื่อประกอบ
กำรอธิบำยเท่ำนัน
- เป็นตำรับยำที่ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยปรุงขึนจำกองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำกำรแพทย์
แผนไทยที่ชัดเจนและได้รับกำรรับรองจำกกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
- ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ระบุชื่อยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบุว่ำ “ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมำด้วย ไม่จัดเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕”

คำขอรับใบอนุญำตที่ยื่นและสถำนที่ยื่นคำขอ


แบบคำขอ

สถำนที่ยื่นคำขอ

คาขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๑)

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๕๗
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอผลิต (ปลูก)
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

แบบกัญชง ๑

คำขอรับใบอนุญำต

 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด

ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง


ยื่นที่ สสจ. ............................................. (โปรดระบุ)
เลขรับที่ ................วันทีร่ ับ ....................

สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.
เลขรับที่....๔/๖๔(ป)..... วันที่รับ....๕ ก.พ. ๖๔....
๖๔.......

อย. กรอก
ข้อมูลส่วนนี้

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๔
 ขอเพิ่มลำดับพื้นที่ระหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมทีไ่ ด้รับอนุญำตไว้แล้ว ของเลขที่อ้ำงอิงที่......................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่....................................................................................................................................................................
เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ....................... (ไม่มีกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว..................ทองเอก................. นำมสกุล..............มียำดี................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๒ ๒ ๒ ๒ - ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ - ๒ ๒ - ๒
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)..........๑๐ มกรำคม ๒๕๐๑.......... อำยุ ........๖๓.......... ปี ........-........ เดือน สัญชำติ........ไทย...............
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๐ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..........๒๒๒............. หมู่ที่…๒…. อำคำร/หมูบ่ ้ำน.................-....................ชั้นที่......-....... ห้องที.่ .....-.........
ถ
ตรอก/ซอย.............-.................. ถนน..............-................... ตำบล/แขวง..........สำมเสนใน..........
อำเภอ/เขต...........พญำไท.............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๔ ๐ ๐ โทรศัพท์…...๐ ๒๕๕๕ ๕๕๕๕...... โทรสำร (ถ้ำมี)…...-.......
อีเมล์ (ถ้ำมี)....................................................................tong_aek@email.com................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต..................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน.....................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน.................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว............................................................................ นำมสกุล...................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................... หมู่ที่………. อำคำร/หมูบ่ ้ำน............................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๕๘
๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์/
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ ......................................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล -----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................ โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต.....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............................
อีเมล์ (ถ้ำมี).........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๕๙
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นที่ปลูกกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
พื้นที่ลำดับที่ ๑
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์ แต่หำกใช้พื้นที่ปลูกนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ที่ (๒) จะสำมำรถเลือกได้เพียง ๑ วัตถุประสงค์)
 (๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖))
 (๒) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น (ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่)
เกษตรกรผู้ปลูก ชื่อ.........................นำมสกุล..........................................เลขประจำตัวประชำชน ----
 (๓) เพือ่ ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โปรดระบุชื่อโครงกำร......................................................................................................................................................................)
 (๖) เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
รูปแบบกำรปลูก (โปรดเลือก ๑ รูปแบบกำรปลูก ต่อ ๑ ลำดับพื้นที่เท่ำนั้น)
 กลำงแจ้ง (Outdoor)
 โรงเรือนระบบปิด (Indoor)
 เรือนกระจก (Greenhouse)
 อื่น ๆ โปรดระบุ ..........................................................................
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่ปลูก (ถ้ำมี)….....................…………..........…...........ท่ำโฉลงคลินิกกำรแพทย์แผนไทย............................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๐ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..........๒๒๒............. หมู่ที่…๒…. อำคำร/หมู่บ้ำน.................-....................ชั้นที่......-....... ห้องที่......-.........
ถ
ตรอก/ซอย.............-.................. ถนน..............-................... ตำบล/แขวง..........สำมเสนใน..........
อำเภอ/เขต...........พญำไท.............
จังหวัด.....กรุงเทพมหำนคร.....รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๔ ๐ ๐ โทรศัพท์…..........-............. โทรสำร (ถ้ำมี)….…....-............
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก..............................................................๑๐ ตำรำงเมตร................................................................(โปรดระบุหน่วย)
ค่ำพิกัดแปลงปลูก...............................................................๑๓̊ ๔๖'๕๓" N ๑๐๐̊ ๓๒'๔๖" E..............................................................
ประเภทเอกสำรที่ดิน...โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ.)... เลขที่/แปลงที่/ระวำงที่...เลขที่โฉนด ๕๒๓๔๕ ระวำง ๑๒๓๔ III ๓๕๕๕-๐๐
เลขทีด่ ิน ๑๒๕..... ออกโดย...............กรมที่ดิน................
 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร เป็นเจ้ำของที่ดินหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน แต่เป็นผู้เช่ำหรือเป็นผู้ขอใช้ที่ดินจำกเจ้ำของที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่สำมำรถให้เช่ำ/ให้ใช้ที่ดินได้
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้ำของที่ดินชื่อ......................................................... นำมสกุล .............................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
(ทั้งนี้ การเช่าหรือการใช้ทดี่ ินต้องถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาตที่ตอ้ งตรวจสอบก่อนยื่นคาขออนุญาต)

 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แต่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงในที่ดินแห่งนี้
เป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งรับรองว่ำได้ทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐด้วยตนเองตำมที่ระบุชื่อไว้ในหนังสืออนุญำตให้
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
พันธุ์และส่วนของกัญชงที่ใช้ปลูก
(ทั้งนี้ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์กัญชงจากต้นกัญชงที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้าหนักแห้ง)

 (๑) พันธุ์จำกเมล็ดพันธุ์รบั รอง ชื่อพันธุ์..อำร์พีเอฟ ๓ (RPF 3).. แหล่งที่มำ....สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)....

 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ............................................... วิธีกำรปลูก..................................................
 (๒) พันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง ชื่อพันธุ์ (ถ้ำมี) ..................-.................. แหล่งที่มำ................................................….
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
 (๓) พันธุ์ที่มำจำกกำรนำเข้ำ ชื่อพันธุ์.................................................................................... แหล่งที่มำ...............................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลส่วนที่ ๒ มีมำกกว่ำ ๑ พื้นที่ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๖๐
แบบกัญชง ๑
ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำตและวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตผลิต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๓) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๕) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๖) แผนกำรผลิต
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๙) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๐) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๑) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๒) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๕) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๖) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๗) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๘) แผนกำรผลิต
 (๙) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๐) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๑) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๒) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๓) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๔) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๖๑
นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดงภำรกิจ
ของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๖) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๗) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๘) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๙) แผนกำรผลิต
 (๑๐) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๑) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๒) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๓) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๔) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๕) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรผลิต
 (๓) แผนกำรใช้ประโยชน์
เฉพำะวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีต่ออำยุใบอนุญำต)
ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับกำรอนุญำตในปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ
๑. ชื่อโครงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ………………………………………………………………………………………………………………..……...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
๒. ระยะเวลำกำรศึกษำวิจยั ...................................................................................................................................................................................
๓. สรุปผลกำรศึกษำวิจยั ........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
หมำยเหตุ: - สำมำรถแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
.

ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้ประสำนงำน นำย/นำง/นำงสำว.............เกี่ยวก้อย.............. นำมสกุล.................................กำลังก้ำว.....................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)…....................................-…...................................... หน่วยงำนทีส่ ังกัด (ถ้ำมี)...................…เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรคลินิก.........................
โทรศัพท์…..............................๐๙ ๔๔๔๔ ๔๔๔๔......................................... อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................kkoy@email.com.............................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๖๒
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ที่ดินที่เป็นแปลงปลูกกัญชง ตำมที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญำตนัน้
(ก) ข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยตำมกฎหมำย หรือ
(ข) เป็นที่ดินที่มีหนังสืออนุญำตให้ข้ำพเจ้ำใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือ
(ค) เป็นที่ดินที่ขำ้ พเจ้ำเช่ำหรือได้ขอใช้ที่ดินจำกบุคคลอื่นและได้รับคำยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดนิ นั้น
โดยเป็นที่ดินที่เจ้ำของที่ดินสำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำหรือให้ผอู้ ื่นเข้ำทำประโยชน์ได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๔) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่กำรผลิต (ปลูก) กำรใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์อื่น ๆ ของกัญชง ในกำรปลูก
แผนกำรผลิตและแผนกำรใช้ประโยชน์ จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๕) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๖) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำมที่ เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ลงชื่อ................ทองเอก มียาดี.................. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยทองเอก มียำดี……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ
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๖๓
อย. กรอก
ข้อมูลส่วนนี้

ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......บัวขาว นราวัลย์......เจ้ำหน้ำที่
(……..นำยบัวขำว นรำวัลย์ ..……)
วันที่ .…๘.... เดือน ...กุมภำพันธ์.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผูข้ ออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๖๔
ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรผลิต (ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์
แผ่นที่...๑.../...๑....

แผนกำรผลิต(ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต ...........................................................................นำยทองเอก มียำดี...................................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร........................................................................นำยทองเอก มียำดี...................................................................................
ลำดับพื้นที่
๑

กำหนดกำรปลูก
(ระบุเดือนและปี)
พฤษภำคม ๒๕๖๔

กำหนดกำรเก็บเกี่ยว
(ระบุเดือนและปี)
กันยำยน ๒๕๖๔

ส่วนของกัญชงที่ใช้
ประโยชน์
ใบสด

กำรนำกัญชงไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทำง
กำรแพทย์
- ป รุ งย ำ แ ผ น ไท ย ส ำ ห รั บ ผู้ ป่ ว ย
เฉพำะรำย ณ ท่ำโฉลงคลินิกกำรแพทย์
แผนไทย

ลงชื่อ................ทองเอก มียาดี.................. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยทองเอก มียำดี……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๖๕
ตัวอย่ำงใบอนุญำตผลิต (ปลูก)
แบบ กัญชง ๑-๑

รูปแบบเลขที่อ้ำงอิงและ
เลขที่ใบอนุญำตเป็นตัวอย่ำง
เพื่อประกอบกำรอธิบำย
เท่ำนั้น

ใบอนุญำต
ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง

เลขที่อ้ำงอิง.....กทม ๑/๒๕๖๔ (ป).....
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
......นำยทองเอก มียำดี......
โดยมี.............................................................นำยทองเอก มียำดี.......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ .....กทม ๑/๒๕๖๔ (ป)......
พื้นที่ลำดับที่......๑.......
ณ สถำนทีป่ ลูกชื่อ..................................................................................-........................................................................................
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ.................................เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์....................................................................
ตั้งอยู่เลขที่............................................................................๒๒๒.......................................................................... หมู่ที่......๒.......
ตรอก/ซอย...........-............ ถนน....................-.......................... ตำบล/แขวง.......สำมเสนใน........ อำเภอ/เขต........พญำไท.........
จังหวัด............กรุงเทพมหำนคร............ รหัสไปรษณีย์.......๑๐๔๐๐....... โทรศัพท์......๐ ๒๕๕๕ ๕๕๕๕...... โทรสำร........-..........
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก.......................................................................๑๐ ตำรำงเมตร.................................................................................
ค่ำพิกัดแปลงปลูก..............................................................๑๓̊ ๔๖'๕๓" N ๑๐๐̊ ๓๒'๔๖" E.................................................................
ชื่อพันธุ์..................อำร์พีเอฟ ๓ (RPF 3).................. แหล่งที่มำ..........สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ที่สูง (องค์กำรมหำชน)...............
ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก..............เมล็ด...............วิธีกำรปลูก...........-............ รูปแบบกำรปลูก..............กลำงแจ้ง (Outdoor)……….…..
หมำยเหตุ.....................................................................................................................................................................................................
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๓........... เดือน ...........พฤษภำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๖๖

ตัวอย่ำงที่ ๕
(๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมไทย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์
จะขออนุญ าตปลูกกัญ ชงในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อศึกษาวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ ชื่อโครงการนวัตกรรมพันธุ์กัญชง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยปลู ก ในโรงเรื อ นระบบปิ ด ๒ หลั ง ในที่ ดิ น เช่ า ซึ่ ง จะปลู ก โดยใช้ เมล็ ด พั น ธุ์ รั บ รองและ
เมล็ดพันธุ์นาเข้า การขออนุญ าตนี้เป็น การขออนุญาตครั้งแรกของปี และยังไม่เคยได้รับอนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับ
กัญชงมาก่อน
หมายเหตุ ชื่อผู้ขออนุญำต ผู้ดำเนินกิจกำร สถำนที่ และข้อมูลอื่น ๆ ในตัวอย่ำง เป็นกำรสมมติเพื่อประกอบ
กำรอธิบำยเท่ำนัน
คำขอรับใบอนุญำตที่ยื่นและสถำนที่ยื่นคำขอ
แบบคำขอ

สถำนที่ยื่นคำขอ



คาขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๑)

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา



คาขอรับใบอนุญาตนาเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๓)

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา



คาขอรับใบอนุญาตนาเข้าซึ่งกัญชงในแต่ละครั้ง (แบบ NAR. 5 (HEMP))

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมายเหตุ กรณียื่นคำขอพร้อมกัน ณ สถำนที่ยื่นคำขอแห่งเดียวกัน หำกปรำกฏว่ำมีเอกสำรหรือ
หลักฐำนประกอบคำขอซำกัน ผู้ขออนุญำตสำมำรถยื่นเอกสำรดังกล่ำวเพียงชุดเดียว
ในกำรขออนุญำตครังนัน ๆก็ได้

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๖๗
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอผลิต (ปลูก)

แบบกัญชง ๑

คำขอรับใบอนุญำต

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด
ยื่นที่ สสจ. ......................... (โปรดระบุ)
เลขรับที่.................... วันที่รับ....................

ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.

เลขรับที่ ๒/๖๔ (ป) วันที่รับ ๕ ก.พ. ๖๔

อย. กรอก
ข้อมูลส่วนนี้

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๔
 ขอเพิ่มลำดับพื้นที่ระหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมทีไ่ ด้รับอนุญำตไว้แล้ว ของเลขที่อ้ำงอิงที่......................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่....................................................................................................................................................................
เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ....................... (ไม่มีกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล...........................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................... หมู่ที่………. อำคำร/หมูบ่ ้ำน............................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต..................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน.....................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน.................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว............................................................................ นำมสกุล...................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................... หมู่ที่………. อำคำร/หมูบ่ ้ำน............................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๖๘
๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.............................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).................................................... อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ......................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.................. หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน.......................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย........................ ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์….................... โทรสำร (ถ้ำมี)…............................
อีเมล์ (ถ้ำมี).............................................................................................................................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ /
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ ..................................................................................มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย.........................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๑ - ๑ ๒ - ๒ - ๑ ๒ ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๘

๒ ๓ ๔ - ๕ ๖

๗ ๘

๙ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)

ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่........๘........หมู่ที่…-...ถ อำคำร/หมู่บ้ำน...........-.............ชั้นที่.......-...... ห้องที่.......-.......
ตรอก/ซอย.......-....... ถนน......นวัตกรรม...... ตำบล/แขวง..............ลำดกระบัง............... อำเภอ/เขต..........ลำดกระบัง..............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร...รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๕ ๒ ๐ โทรศัพท์…๐ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙... โทรสำร (ถ้ำมี)......-.......
๐
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว.....................................ต้นถกล้ำ.......................................... นำมสกุล……...................บ้ำนนำ...............................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๒

๒ ๓ ๓ - ๐

๑ ๒

๓ ๔ - ๕

๖ - ๗

วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).........๔ มกรำคม ๒๕๒๔........... อำยุ ........๔๐........... ปี ........-........
ถ เดือน สัญชำติ...........ไทย...........
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑

๓ ๕ ๗ - ๐ ๒

๔ ๖

๘ ๙ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)

ถ
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๓......... หมู่ที่…...…-…....... อำคำร/หมู
่บ้ำน..............นักวิจัย...........ชั้นที่......-....... ห้องที่......-.......
ตรอก/ซอย....นักวิจัย ๑..... ถนน........นักวิจัย .......... ตำบล/แขวง...........ลำดกระบัง........... อำเภอ/เขต............ลำดกระบัง............
๑ ย์ ๐ ๕
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณี

๒ ๐

โทรศัพท์…๐๙ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗... โทรสำร (ถ้ำมี)........-........

อีเมล์ (ถ้ำมี).............................................................................. kla@email.com................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๖๙
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นที่ปลูกกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
พี้นที่ลำดับที่ ๑
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์ แต่หำกใช้พื้นที่ปลูกนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ที่ (๒) จะสำมำรถเลือกได้เพียง ๑ วัตถุประสงค์)
 (๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖))
 (๒) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น (ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่)
เกษตรกรผู้ปลูก ชื่อ.........................นำมสกุล..........................................เลขประจำตัวประชำชน ----
 (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โครงกำรนวัตกรรมพันธุ์กัญชง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)
 (๖) เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
รูปแบบกำรปลูก (โปรดเลือก ๑ รูปแบบกำรปลูก ต่อ ๑ ลำดับพื้นที่เท่ำนั้น)
 กลำงแจ้ง (Outdoor)
 อำคำรหรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor)
 โรงเรือนทั่วไป ที่ไม่ใช่ระบบปิด (Greenhouse)
 อื่น ๆ โปรดระบุ ...........................................................................
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่ปลูก (ถ้ำมี)….............................................................................………-.........................................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน

-- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......๔........ หมู่ที่…..-.…. อำคำร/หมู่บำ้ น.................-....................ชั้นที่......-....... ห้องที่.............-................
ตรอก/ซอย.......-....... ถนน..........-........... ตำบล/แขวง..................ลำดกระบัง................... อำเภอ/เขต...............ลำดกระบัง.................
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร...รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๕ ๒ ๐ โทรศัพท์….........-............. โทรสำร (ถ้ำมี)...............-...............
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก..............................................................๑๐๐ ตำรำงเมตร.............................................................(โปรดระบุหน่วย)
ค่ำพิกัดแปลงปลูก.........................................................๑๓̊ ๔๓'๐๘" N ๑๐๐̊ ๔๖'๓๗.๖" E................................................................
ประเภทเอกสำรที่ดิน...โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ.)... เลขที่/แปลงที่/ระวำงที่...............เลขที่โฉนด ๑๔๓๒๑ ระวำง ๔๓๒๑ I ๓๓๕๕-๐๐
เลขทีด่ ิน ๕๔๑..... ออกโดย.................................................................กรมที่ดิน......................................................................................
 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร เป็นเจ้ำของที่ดินหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน แต่เป็นผู้เช่ำหรือเป็นผู้ขอใช้ที่ดินจำกเจ้ำของที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่สำมำรถให้เช่ำ/ให้ใช้ที่ดินได้
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้ำของที่ดินชื่อ..................นำงรจเรข.................. นำมสกุล .......................วงศ์กัญ............................
เลขประจำตัวประชำชน

๓ -

๔

๔ ๔ ๔ - ๐

๑ ๒

๓ ๔- ๕

๖- ๗

(ทั้งนี้ การเช่าหรือการใช้ทดี่ ินต้องถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาตที่ตอ้ งตรวจสอบก่อนยื่นคาขออนุญาต)

ถ ฐ แต่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงในที่ดินแห่งนี้
 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรั
เป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งรับรองว่ำได้ทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐด้วยตนเองตำมที่ระบุชื่อไว้ในหนังสืออนุญำตให้
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
พันธุ์และส่วนของกัญชงที่ใช้ปลูก
(ทั้งนี้ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์กัญชงจากต้นกัญชงที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้าหนักแห้ง)

 (๑) พันธุ์จำกเมล็ดพันธุ์รบั รอง ชื่อพันธุ์..อำร์พีเอฟ ๒ (RPF 2).. แหล่งที่มำ...สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ที่สูง (องค์กำรมหำชน)...
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด

 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ............................................... วิธีกำรปลูก..................................................
 (๒) พันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง ชื่อพันธุ์ (ถ้ำมี) ...................................... แหล่งที่มำ...................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
 (๓) พันธุ์ที่มำจำกกำรนำเข้ำ ชื่อพันธุ์..................................................................... แหล่งที่มำ..............................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลส่วนที่ ๒ มีมำกกว่ำ ๑ พื้นที่ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๗๐
พี้นที่ลำดับที่ ๒
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์ แต่หำกใช้พื้นที่ปลูกนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ที่ (๒) จะสำมำรถเลือกได้เพียง ๑ วัตถุประสงค์)
 (๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖))
 (๒) เพือ่ กำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น (ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่)
เกษตรกรผู้ปลูก ชื่อ.........................นำมสกุล..........................................เลขประจำตัวประชำชน ----
 (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โครงกำรนวัตกรรมพันธุ์กัญชง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)
 (๖) เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
รูปแบบกำรปลูก (โปรดเลือก ๑ รูปแบบกำรปลูก ต่อ ๑ ลำดับพื้นที่เท่ำนั้น)
 กลำงแจ้ง (Outdoor)
 อำคำรหรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor)
 โรงเรือนทั่วไป ที่ไม่ใช่ระบบปิด (Greenhouse)
 อื่น ๆ โปรดระบุ ...........................................................................
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่ปลูก (ถ้ำมี)….........................……………...............................-.......................................................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน

-- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......๔........ หมู่ที่…..-.…. อำคำร/หมู่บำ้ น.................-....................ชั้นที่......-....... ห้องที่.............-................
ตรอก/ซอย.......-....... ถนน..........-........... ตำบล/แขวง..................ลำดกระบัง................... อำเภอ/เขต...............ลำดกระบัง.................
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร...รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๕ ๒ ๐ โทรศัพท์….........-............. โทรสำร (ถ้ำมี)...............-...............
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก..............................................................๑๐๐ ตำรำงเมตร.............................................................(โปรดระบุหน่วย)
ค่ำพิกัดแปลงปลูก.........................................................๑๓̊ ๔๓'๐๘" N ๑๐๐̊ ๔๖'๓๗.๙" E................................................................
ประเภทเอกสำรที่ดิน...โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ.)... เลขที่/แปลงที่/ระวำงที่................เลขที่โฉนด ๑๔๓๒๑ ระวำง ๔๓๒๑ I ๓๓๕๕-๐๐
เลขทีด่ ิน ๕๔๑..... ออกโดย.................................................................กรมที่ดิน......................................................................................
 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร เป็นเจ้ำของที่ดินหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน แต่เป็นผู้เช่ำหรือเป็นผู้ขอใช้ที่ดินจำกเจ้ำของที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่สำมำรถให้เช่ำ/ให้ใช้ที่ดินได้
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้ำของที่ดินชื่อ..................นำงรจเรข.................. นำมสกุล .......................วงศ์กัญ............................
เลขประจำตัวประชำชน

๓ -

๔

๔ ๔ ๔ - ๐

๑ ๒

๓ ๔- ๕

๖- ๗

(ทั้งนี้ การเช่าหรือการใช้ทดี่ ินต้องถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาตที่ตอ้ งตรวจสอบก่อนยื่นคาขออนุญาต)

ถ ฐ แต่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงในที่ดินแห่งนี้
 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรั
เป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งรับรองว่ำได้ทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐด้วยตนเองตำมที่ระบุชื่อไว้ในหนังสืออนุญำตให้
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
พันธุ์และส่วนของกัญชงที่ใช้ปลูก
(ทั้งนี้ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์กัญชงจากต้นกัญชงที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้าหนักแห้ง)

 (๑) พันธุ์จำกเมล็ดพันธุ์รบั รอง ชื่อพันธุ์............................................................................. แหล่งที่มำ..................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ............................................... วิธีกำรปลูก..................................................
 (๒) พันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง ชื่อพันธุ์ (ถ้ำมี) ...................................... แหล่งที่มำ...................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
 (๓) พันธุ์ที่มำจำกกำรนำเข้ำ ชื่อพันธุ์.....................Garden..................... แหล่งที่มำ..........................ประเทศyyy.............................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลส่วนที่ ๒ มีมำกกว่ำ ๑ พื้นที่ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำตและวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตผลิต)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๗๑
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๓) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้วย)

 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๕) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๖) แผนกำรผลิต
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๙) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๐) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๑) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๒) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๕) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)

 (๖) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๗) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๘) แผนกำรผลิต
 (๙) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๐) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๑) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๒) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๓) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๔) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๗๒
นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดงภำรกิจ
ของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๖) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๗) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๘) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๙) แผนกำรผลิต
 (๑๐) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๑) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๒) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๓) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๔) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๕) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรผลิต
 (๓) แผนกำรใช้ประโยชน์
เฉพำะวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีต่ออำยุใบอนุญำต)
ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับกำรอนุญำตในปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ
๑. ชื่อโครงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ………………………………………………………………………………………………………………..……...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
๒. ระยะเวลำกำรศึกษำวิจยั ...................................................................................................................................................................................
๓. สรุปผลกำรศึกษำวิจยั ........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
หมำยเหตุ: - สำมำรถแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
.

ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้ประสำนงำน นำย/นำง/นำงสำว...............น้ำริน.................. นำมสกุล....................................นำรำ.......................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)…อำจำรย์… หน่วยงำนที่สังกัด (ถ้ำมี)................…คณะเกษตรนวัตกรรม ของมหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย…................................
โทรศัพท์…..............๐๙ ๒๑๒๓ ๔๕๖๗............................................................... อีเมล์ (ถ้ำมี).......namrin@email.com.....................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๗๓
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ที่ดินที่เป็นแปลงปลูกกัญชง ตำมที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญำตนัน้
(ก) ข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยตำมกฎหมำย หรือ
(ข) เป็นที่ดินที่มีหนังสืออนุญำตให้ข้ำพเจ้ำใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือ
(ค) เป็นที่ดินที่ขำ้ พเจ้ำเช่ำหรือได้ขอใช้ที่ดินจำกบุคคลอื่นและได้รับคำยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดนิ นั้น
โดยเป็นที่ดินที่เจ้ำของที่ดินสำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำหรือให้ผอู้ ื่นเข้ำทำประโยชน์ได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๔) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่กำรผลิต (ปลูก) กำรใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์อื่น ๆ ของกัญชง ในกำรปลูก
แผนกำรผลิตและแผนกำรใช้ประโยชน์ จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๕) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๖) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมทีจ่ ะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำมที่ เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร

ตรำประทับ
นิติบุคคล

ลงชื่อ.....................ต้นกล้า บ้านนา........................... ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...
หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๗๔
อย. กรอก
ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
ข้อมูลส่วนนี้
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......บัวขาว นราวัลย์ ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำยบัวขำว นรำวัลย์ ..……)
วันที่ .…๕.... เดือน ...กุมภำพันธ์.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๗๕
ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรผลิต (ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์
แผ่นที่...๑.../...๑....

แผนกำรผลิต(ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต ...................................................................มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย............................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร.....................................................................นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ...................................................................................
ลำดับพื้นที่

๑

กำหนดกำรปลูก
(ระบุเดือนและปี)
พฤษภำคม ๒๕๖๔

กำหนดกำรเก็บเกี่ยว
(ระบุเดือนและปี)
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔

ส่วนของกัญชงที่
ใช้ประโยชน์
๑. ช่อดอกกัญชงแห้ง
๒. เมล็ด

๒

พฤษภำคม ๒๕๖๔

พฤศจิกำยน ๒๕๖๔

๑. ช่อดอกกัญชงแห้ง
๒. เมล็ด

กำรนำกัญชงไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์
วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โครงกำรนวัตกรรมพันธุก์ ัญชง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑. ปรับปรุงพันธุ์พืช โดยนำไปผสมกับพันธุ์ในแปลงที่ ๒
๒. ปรับปรุงพันธุ์พืช โดยนำไปเพำะในแปลงที่จะขอ
อนุญำตปลูกในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์
วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โครงกำรนวัตกรรมพันธุก์ ัญชง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑. ปรับปรุงพันธุ์พืช โดยนำไปผสมกับพันธุ์ในแปลงที่ ๑
๒. ปรับ ปรุงพั น ธุ์พื ช โดยน ำไปเพำะในแปลงที่ จะขอ
อนุญำตปลูกในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

เรียงลำดับพื้นที่ให้ตรงตำมลำดับ
ที่ระบุในแบบคำขอ

ตรำประทับ
นิติบุคคล

ลงชื่อ...............ต้นกล้า บ้านนา...................
(............…นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ……………..)
ผู้ขออนุญำต/ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๗๖

ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอนำเข้ำ

แบบกัญชง ๓

คำขอรับใบอนุญำต
นำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ยื่นที่ อย.

อย. กรอก
ข้อมูลส่วนนี้

เลขรับที่.......๑/๖๔.(น)........ วันที่รับ........๕ ก.พ. ๖๔.......

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ....๒๕๖๔.....
 ขอเพิ่มประเภทของกัญชงที่ขออนุญำตนำเข้ำ ระหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้แล้ว ของใบอนุญำตเลขที่.....................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่...................... เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ............... (ไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อทีต่ รงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล............................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)..........................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต...................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่.................
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล...........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๗๗
๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.............................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).................................................... อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ......................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.................. หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน.......................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย........................ ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์….................... โทรสำร (ถ้ำมี)…............................
อีเมล์ (ถ้ำมี).............................................................................................................................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์/
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ ..................................................................................มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย.........................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๑ - ๑ ๒ - ๒ - ๑ ๒ ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๘

๒ ๓ ๔ - ๕ ๖

๗ ๘

๙ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)

ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่........๘........หมู่ที่…-...ถ อำคำร/หมู่บ้ำน...........-.............ชั้นที่.......-...... ห้องที่.......-.......
ตรอก/ซอย.......-....... ถนน......นวัตกรรม...... ตำบล/แขวง..............ลำดกระบัง............... อำเภอ/เขต..........ลำดกระบัง..............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร...รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๕ ๒ ๐ โทรศัพท์…๐ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙... โทรสำร (ถ้ำมี)......-.......
๐
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว.....................................ต้นถกล้ำ.......................................... นำมสกุล……...................บ้ำนนำ...............................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๒

๒ ๓ ๓ - ๐

๑ ๒

๓ ๔ - ๕

๖ - ๗

วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).........๔ มกรำคม ๒๕๒๔........... อำยุ ........๔๐........... ปี ........-........
ถ เดือน สัญชำติ...........ไทย...........
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑

๓ ๕ ๗ - ๐ ๒

๔ ๖

๘ ๙ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)

ถ
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๓......... หมู่ที่…...…-…....... อำคำร/หมู
่บ้ำน..............นักวิจัย...........ชั้นที่......-....... ห้องที่......-.......
ตรอก/ซอย....นักวิจัย ๑..... ถนน........นักวิจัย .......... ตำบล/แขวง...........ลำดกระบัง........... อำเภอ/เขต............ลำดกระบัง............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๕ ๒ ๐ โทรศัพท์…๐๙ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗... โทรสำร (ถ้ำมี)......-.......
อีเมล์ (ถ้ำมี)...............................................................................kla@email.com................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๗๘
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลกำรนำเข้ำกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์)
 เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์อื่น)
 เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โครงกำรนวัตกรรมพันธุ์กญ
ั ชง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

 เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่นำเข้ำ(ถ้ำมี) ................……….....………………………มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย............................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๘ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่........๘........หมู่ที่…-... อำคำร/หมู่บถ้ำน...........-.............ชัน้ ที่..............-............. ห้องที่...............-.....................
ตรอก/ซอย.......-....... ถนน......นวัตกรรม...... ตำบล/แขวง..............ลำดกระบัง............... อำเภอ/เขต...............ลำดกระบัง.......................
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๕ ๒ ๐ โทรศัพท์…๐ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙... โทรสำร (ถ้ำมี)........-........
๐
รำยละเอียดสถำนที่เก็บ (กรณีเป็นสถำนที่คนละแห่งกับสถำนที่นำเข้ำ)
ถ
ชื่อสถำนที่เก็บ (ถ้ำมี) ................………........………………………........................................................................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน
(ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ถ
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..................หมู่ที่…...... อำคำร/หมู่บ้ำน........................ชั้นที่............................. ห้องที่.....................................
ตรอก/ซอย.............. ถนน............................ ตำบล/แขวง....................................... อำเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์...........................…... โทรสำร (ถ้ำมี)........-........
ถ
หมำยเหตุ: - หำกสถำนทีเ่ ก็บ มีมำกกว่ำ ๑ สถำนที่ โปรดแนบรำยละเอี
ยดข้อมูลเพิ่มเติม
ลำดับที่ ๑
กัญชงทีข่ ออนุญำตนำเข้ำ
 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………….
ปริมำณ…………………………………………………………………………………………………….............…………………………………………………………….....
 ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
คือ……………………………………......……………..........เมล็ดพันธุ์ ชื่อ Garden จำกประเทศ yyy………...........……………………………………
ปริมำณ………………………………………………….............……………๑๐๐ เมล็ด.………………………..…………………………………………………………
หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลประเภทของกัญชงที่จะนำเข้ำ มีมำกกว่ำ ๑ ลำดับ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๗๙
ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่นำเข้ำ ที่ระบุลำดับสถำนที่ผลิตเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต
 (๓) ภำพถ่ำยสถำนที่นำเข้ำ
 (๔) แผนกำรนำเข้ำ
 (๕) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๖) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
 (๗) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่ำงประเทศซึ่งแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลกำรวิเครำะห์คุณภำพกัญชงที่นำเข้ำ
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตทีท่ ่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (ซึ่งไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๘) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๙) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๘) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๙) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๐) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๑) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำร
อยู่ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่นำเข้ำ
 (๕) ภำพถ่ำยสถำนที่นำเข้ำ
 (๖) แผนกำรนำเข้ำ
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
 (๙) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่ำงประเทศซึ่งแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลกำรวิเครำะห์คุณภำพกัญชงที่นำเข้ำ
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (ซึ่งไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๑๐) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๑๑) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
 (๑๐) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๑) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๒) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๓) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๘๐

นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จดั กำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดง
ภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ
ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่นำเข้ำ
 (๖) ภำพถ่ำยสถำนที่นำเข้ำ
 (๗) แผนกำรนำเข้ำ
 (๘) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๙) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
 (๑๐) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่ำงประเทศซึ่งแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลกำรวิเครำะห์คุณภำพกัญชงที่นำเข้ำ
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยืน่ เอกสำรดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตทีท่ ่ำนเลือก
เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (ซึ่งไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๑๑) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๑๒) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
 (๑๑) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๒) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๓) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีกำรศึกษำวิจั ยในมนุษย์)
 (๑๔) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรนำเข้ำ
 (๓) แผนกำรใช้ประโยชน์

ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้ประสำนงำน นำย/นำง/นำงสำว...............น้ำริน.................. นำมสกุล....................................นำรำ.......................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)…อำจำรย์… หน่วยงำนที่สังกัด (ถ้ำมี)................…คณะเกษตรนวัตกรรม ของมหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย…................................
โทรศัพท์…..............๐๙ ๒๑๒๓ ๔๕๖๗............................................................... อีเมล์ (ถ้ำมี).......namrin@email.com.....................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๘๑
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตนำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงสถำนที่นำเข้ำ ประเภทของกัญชงที่ขออนุญำตนำเข้ำ และแผนกำรใช้ประโยชน์ จำกที่ได้ให้
ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่
คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๔) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนีพ้ ร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๕) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยูใ่ นควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอืน่ ใดก็ตำมที่ เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แ ก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำต
ของข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร

ตรำประทับ
นิติบุคคล
ลงชื่อ.....................ต้นกล้า บ้านนา............................ ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๘๒

อย. กรอก
ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
ข้อมูลส่วนนี้
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......บัวขาว นราวัลย์ ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำยบัวขำว นรำวัลย์ ..……)
วันที่ .…๕.... เดือน ...กุมภำพันธ์.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๘๓

ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรนำเข้ำ และ แผนกำรใช้ประโยชน์
แผ่นที่...๑.../...๑....

แผนกำรนำเข้ำ และ แผนกำรใช้ประโยชน์ซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ....๒๕๖๔.... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต ....................................................................มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย............................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร.......................................................................นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ.................................................................................
ลำดับที่
๑

กำหนดกำรนำเข้ำ
(ระบุเดือนและปี)
เมษำยน ๒๕๖๔

ตรำประทับ
นิติบุคคล

ส่วนของกัญชงหรือผลิตภัณฑ์ของกัญชง
และสถานที่เก็บ
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ
วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
เมล็ดพันธุ์กัญชง ชื่อพันธุ์ Garden จำก
ประเทศ yyy สถำนที่เก็บ คือ มหำวิทยำลัย
นวัตกรรมไทย กรุงเทพมหำนคร

การนากัญชงไปใช้ประโยชน์
ไปปลูกเพื่อใช้ใน “โครงกำรนวัตกรรม
พันธุ์กัญชง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔”

ลงชื่อ...............ต้นกล้า บ้านนา...................
(............…นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ……………..)
ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๘๔
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอนำเข้ำในแต่ละครั้ง
แบบ NAR. 5 (HEMP)

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ยื่นที่ อย.

คำขอรับใบอนุญำต
นำเข้ำหรือส่งออกซึ่งกัญชง
ในแต่ละครั้ง

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

โปรดทำเครือ่ งหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นผู้รับอนุญำต  นำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง ใบอนุญำตเลขที…
่ …กทม ๑/2564 (น)…………………
 ส่งออกยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง ใบอนุญำตเลขที…
่ ………………………………

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้รับอนุญำต.........มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย..........................................................................………………...………
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว...........นำย ต้นกล้ำ ................ นำมสกุล................. บ้ำนนำ..............…….
1 1 2 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน............(ถ้ำมี)
นิติบุคคล/บัตรประจำตัวผู้เสียภำษี เลขที่ ----
8 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
เลขรหัสประจำบ้ำน --
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่............๘…….....หมู่บ้าน นักวิจัย................................หมู่ที่.........-...................................
ตรอก/ซอย...........-...................ถนน..............นวัตกรรม.............. ตำบล/แขวง................ลำดกระบัง..........................
1 0 5 2 0
อำเภอ/เขต.........ลำดกระบัง.........................จังหวัด.........กรุงเทพมหำนคร....................รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์…....09 1123 4567.......... โทรสำร (ถ้ำมี)….….-………….อีเมล์ (ถ้ำมี)..........................-............................
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำหรือส่งออก
สถำนทีช่ ื่อ .............มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย...............................................................................................................................
8 --
2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
เลขรหัสประจำบ้ำ 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่...........8....................... ตรอก/ซอย...........-.................ถนน..........นวัตกรรม..............หมู่ที่......-.......
1 0 5 2 0
ตำบล/แขวง......ลำดกระบัง..... อำเภอ/เขต.........ลำดกระบัง........จังหวัด.....กรุงเทพมหำนคร.....รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์…...0 2345 6789.............. โทรสำร(ถ้ำมี)….…-.…….อีเมล์(ถ้ำมี).....-.......
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลกำรนำเข้ำ หรือส่งออก (โปรดกรอกเป็นภำษำอังกฤษ)
ชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้ำ (Name and address of Importer)…… Nawattakamthai University ………
…8, Nawattakam Road, Lad Krabang, Lad Krabang, Bangkok 10520 …..………………………………
ประเทศ (Country)……THAILAND..…..….……… ………………………….………..………………………………………..….
ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออก (Name and address of Exporter) …………Hemp Modified Co. Ltd.………..
……1, Hemp Road, Star City, 62101………… ประเทศ (Country)…………YYY………………………………………………..….
ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต (Name and address of Manufacturer)……….Hemp & Product Co. Ltd………
……5, Star Road, Star City, 62101…………… ประเทศ (Country)……… YYY …………………………………
โดยทำง (Airfreight/Seafreight etc.)…………Airfreight…………………………..………………………………………….
กรณีนำเข้ำ โปรดระบุด่ำนตรวจขำเข้ำ (Port of Entry)…………… Suvarnabhumi Airport (Cargo) ……….
กรณีส่งออก โปรดระบุด่ำนตรวจขำออก (Port of Export)……………-…………..
และด่ำนตรวจขำเข้ำ (Port of Entry) ของประเทศปลำยทำง ………-……...
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๘๕
กัญชง ที่ขอนำเข้ำหรือส่งออก (Cannabis to be imported/exported)
(ลำดับที่)
Item
No.

(จำนวน)
Quantity

(ส่วนของกัญชง)
Name of substances
or Preparations

(ปริมำณสำรสำคัญ)
Narcotic Drugs contained
therein

(ควบคุม)
Schedule

(ปริมำณ)
Content

(จำนวนรวม)
Total Quantity of
Narcotic Drugs

1

100 seeds

Hemp Seeds

Cannabis

5

-

100 seeds

(Garden species)

ส่วนที่ ๔ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำต)
(๑) สำเนำใบอนุญำตนำเข้ำหรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง แล้วแต่กรณี
(๒) ใบอนุญำตให้นำเข้ำกัญชงที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจของประเทศผู้นำเข้ำหรือหนังสือรับรองซึง่ ออกโดยหน่วยงำนของรัฐของ
ประเทศปลำยทำงผูร้ ับกัญชง (กรณีกำรส่งออก (ถ้ำมี))
ส่วนที่ ๕ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผูไ้ ด้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp)
พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตกัญชง
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงสถำนที่ และ ประเภทของกัญชง ที่ขออนุญำต จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้
หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๔) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๕) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมที่จะปฏิบตั ิตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก
จำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูล
ข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูล
ข่ำวสำรประเภทอื่นใด ก็ตำมที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่
สำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัด และส ำนั กงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่ อประโยชน์ ในกำรพิ จำรณำอนุญ ำตได้ และอนุ ญ ำตให้
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์
ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ลงชื่อ......... ต้นกล้ำ บ้ำนนำ........... ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(…………นำย ต้นกล้ำ บ้ำนนำ……………..)
วันที่.........20 มีนำคม 2564...........

หมำยเหตุ: ให้รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ และขีดข้อควำมทีไ่ ม่ต้องกำรออก

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๘๖
ส่วนที่ ๖ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
๖.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพือ่ ดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ตอ้ งชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๖.๒ ต่อไป)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานทีไ่ ม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๖.๒ ต่อไป)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

๖.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ หลักฐำนและเอกสำรไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๖.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..................................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ...................................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..................................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ.................................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๖.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำทีต่ ำมข้อ ๖.๒ (๑)
 (๑) ผู้ขออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

 (๒) ผู้ขออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๘๗
ตัวอย่ำงกำรกรอกหนังสือมอบอำนำจให้เป็นผู้ดำเนินกิจกำร

หนังสือมอบหมำยให้เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
ของนิติบุคคล / แทนวิสำหกิจชุมชน
ในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... และปีที่ขอต่ออำยุใบอนุญำตจนกว่ำจะเปลีย่ นผูด้ ำเนินกิจกำร
เขียนที่…มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย...
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว….....................................…อำธิต นักพัฒนำ………..……......………..…………
ตำแหน่ง…………..................................................อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย..……..........................……………….….…….….
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่........๑๑๙......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมู่บ้ำน.....คันทรีวิลล์......ชั้นที่......-....... ห้องที่.......-........
ตรอก/ซอย....คันทรีวิลล์ ๙..... ถนน........นักวิจัย .......... ตำบล/แขวง...........ลำดกระบัง........... อำเภอ/เขต.......ลำดกระบัง........
จังหวัด...............กรุงเทพมหำนคร............. รหัสไปรษณีย์.....๑๐๕๒๐..... โทรศัพท์…๐๘ ๙๑๒๓ ๔๕๖๗... โทรสำร (ถ้ำมี)......-......
อีเมล์ (ถ้ำมี)............................................................................... pat@email.com..........................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…๓ ๓๓๓๓ ๓๓๓๓๓ ๓๓๓...................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…..๑ ธันวำคม ๒๕๖๘…
ขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…………ต้นกล้ำ บ้ำนนำ………………………………………..........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๓......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมู่บ้ำน............นักวิจยั ...........ชั้นที่.......-....... ห้องที.่ .....-......
ตรอก/ซอย....นักวิจัย ๑..... ถนน........นักวิจัย.......... ตำบล/แขวง...........ลำดกระบัง........... อำเภอ/เขต............ลำดกระบัง............
จังหวัด......กรุงเทพมหำนคร...... รหัสไปรษณีย์......๑๐๕๒๐....... โทรศัพท์…...๐๙ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗..... โทรสำร (ถ้ำมี)..........-..........
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................kla@email.com.................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…๓ ๒๒๓๓ ๐๑๒๓๔ ๕๖๗....................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๒ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…..๓ มกรำคม ๒๕๖๘.…
เป็นผู้ดำเนินกิจกำรในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp)
กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว……….…ต้นกล้ำ บ้ำนนำ………..ได้กระทำไปตำมที่มอบหมำยนี้ ให้เสมือนว่ำเป็นกำรกระทำ
ของข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร
ลงชื่อ……………อาธิต นักพัฒนา……………ผู้มอบหมำย
(…………นำยอำธิต นักพัฒนำ…........…)

ลงชื่อ……ต้นกล้า บ้านนา……ผู้รับมอบหมำย
(….นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ……)
ลงชื่อ….นภาสุข อุเบกขา……พยำน
(….นำงสำวนภำสุข อุเบกขำ…)

อำกร
แสตมป์
๒๐ บำท

อำกร
แสตมป์
๑๐ บำท

ลงชื่อ……จิตประภัสสร มหรรณพ.…พยำน
(…นำงสำวจิตประภัสสร มหรรณพ…)

ติดอำกร 30 บำท และประทับตรำบริษัทฯ (ถ้ำมี)
(แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ สำเนำหนังสือเดินทำงและใบอนุญำตทำงำน (กรณี
ชำวต่ำงชำติ) ของผู้มอบหมำยพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำทีข่ อง
รัฐ ของผู้รับมอบหมำยพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๘๘
ตัวอย่ำงกำรกรอกหนังสือมอบอำนำจให้เป็นผู้ยื่น-รับเอกสำรแทน

หนังสือมอบอำนำจให้เป็นผู้ยื่น-รับเอกสำร

กรณีผู้ดาเนินกิจการ
ไม่ได้ยื่น-รับเอกสาร
ด้วยตนเอง และมอบ
ผู้อื่นไปยื่นเอกสาร
แทน

ในกำรขอรับใบอนุญำต ผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔...
เขียนที่…มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย...
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...
โดยหนังสือฉบับนี้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…………ต้นกล้ำ บ้ำนนำ………………………………………..........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๓......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมู่บ้ำน............นักวิจยั ...........ชั้นที่.......-....... ห้องที.่ .....-......
ตรอก/ซอย....นักวิจัย ๑..... ถนน........นักวิจัย.......... ตำบล/แขวง...........ลำดกระบัง........... อำเภอ/เขต............ลำดกระบัง............
จังหวัด......กรุงเทพมหำนคร...... รหัสไปรษณีย์......๑๐๕๒๐....... โทรศัพท์…...๐๙ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗..... โทรสำร (ถ้ำมี)..........-..........
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................kla@email.com.................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…๓ ๒๒๓๓ ๐๑๒๓๔ ๕๖๗....................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๒ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…..๓ มกรำคม ๒๕๖๘.…
เป็นผู้ดำเนินกิจกำรในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp)
ขอมอบอำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…………บุญเติม เติมบุญ….……….…………………………........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๘......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมู่บ้ำน...........ร่มเย็น.............ชั้นที่.......-....... ห้องที.่ .....-......
ตรอก/ซอย....ร่มเย็น ๕..... ถนน......ร่มเย็นเป็นสุข....... ตำบล/แขวง...........ลำดกระบัง........... อำเภอ/เขต..........ลำดกระบัง..........
จังหวัด......กรุงเทพมหำนคร...... รหัสไปรษณีย์......๑๐๕๒๐....... โทรศัพท์…...๐๙ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗..... โทรสำร (ถ้ำมี).........-...........
อีเมล์ (ถ้ำมี).................................................................termboon@email.com..............................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…..............…๓ ๒๒๒๒ ๒๒๒๒๒ ๕๖๗...................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๘ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…..๓ สิงหำคม ๒๕๖๘..…
เป็นเป็นผูย้ ื่น-รับเอกสำร ตลอดจนกำรรับรองเอกสำรและแก้ไขเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรขออนุญำตดังกล่ำวแทนข้ำพเจ้ำ ในเรื่องดังต่อไปนี้
 ขอรับใบอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง (Hemp)
 ต่ออำยุใบอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง (Hemp)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................................................................
กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว………………….…..………บุญเติม เติมบุญ…....……………….…….ได้กระทำไปตำมที่มอบอำนำจนี้
ให้เสมือนว่ำเป็นกำรกระทำของข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร
ลงชื่อ……ต้นกล้า บ้านนา……ผู้มอบอำนำจ
(….นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ……)

ลงชื่อ………บุญเติม เติมบุญ..………ผู้รับมอบอำนำจ
(.... นำยบุญเติม เติมบุญ...)
ลงชื่อ….นภาสุข อุเบกขา……พยำน
(…...นำงสำวนภำสุข อุเบกขำ……)

อำกร
แสตมป์
๒๐ บำท

อำกร
แสตมป์
๑๐ บำท

ลงชื่อ……จิตประภัสสร มหรรณพ.…พยำน
(…นำงสำวจิตประภัสสร มหรรณพ…)

ติดอำกร 30 บำท และประทับตรำบริษัทฯ (ถ้ำมี)
(แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง)
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๘๙
ตัวอย่ำงกำรกรอกหนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน

หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน

(กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูกกัญชง)
เพื่อประกอบกำรยื่นคำขอรับใบอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. พ.ศ. ...๒๕๖๔...
เขียนที…่ มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย...
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ (เจ้ำของที่ดินผู้ให้ควำมยินยอม) นำย/นำง/นำงสำว.....................รจเรข วงศ์กัญ....................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๒......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมู่บ้ำน............-...........ชั้นที่.......-....... ห้องที่...........-............
ตรอก/ซอย........-......... ถนน...........ลำดบัวสวย............ ตำบล/แขวง...........ลำดกระบัง........... อำเภอ/เขต..........ลำดกระบัง..........
จังหวัด......กรุงเทพมหำนคร...... รหัสไปรษณีย์......๑๐๕๒๐....... โทรศัพท์…...๐๘ ๑๑๑๑ ๑๑๑๑..... โทรสำร (ถ้ำมี).........-...........
อีเมล์ (ถ้ำมี)...................................................................wongkan@email.com..............................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…..............…๓ ๔๔๔๔ ๐๑๒๓๔ ๕๖๗...................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๖ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…..๙ กันยำยน ๒๕๖๘..…
ทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงว่ำข้ำพเจ้ำได้ยินยอมให้นำย/นำง/นำงสำว………..…………ต้นกล้ำ บ้ำนนำ………………..........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๓......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมู่บ้ำน............นักวิจยั ...........ชั้นที่.......-....... ห้องที.่ .....-......
ตรอก/ซอย....นักวิจัย ๑..... ถนน........นักวิจัย.......... ตำบล/แขวง...........ลำดกระบัง........... อำเภอ/เขต............ลำดกระบัง............
จังหวัด......กรุงเทพมหำนคร...... รหัสไปรษณีย์......๑๐๕๒๐....... โทรศัพท์…...๐๙ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗..... โทรสำร (ถ้ำมี)..........-..........
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................kla@email.com.................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…๓ ๒๒๓๓ ๐๑๒๓๔ ๕๖๗....................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๒ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…..๓ มกรำคม ๒๕๖๘.…
 ซึ่งเป็นผู้ทดี่ ำเนินกิจกำรในกำรผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
โดยนำย/นำง/นำงสำว....................................................................................... มีฐำนะเป็นผู้เช่ำทีด่ ิน/ผูข้ อใช้ที่ดิน ของข้ำพเจ้ำ
 ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยให้ ด ำเนิ น กิ จ กำรในกำรผลิ ต (ปลู ก ) ยำเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ เฉพำะกั ญ ชง
จำก.....มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย...โดยที.่ ....มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย... มีฐำนะเป็น ผู้เช่ำที่ดิน/ผู้ขอใช้ที่ดิน ของข้ำพเจ้ำ
สำมำรถใช้พื้นที่ในกำรปลูกกัญชง ตำมเอกสำรที่ดิน คือ ...โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ.)... เลขที่/แปลงที่/ระวำงที่....เลขที่โฉนด
๑๔๓๒๑ ระวำง ๔๓๒๑ I ๓๓๕๕-๐๐ เลขที่ดิน ๕๔๑..... ออกโดย.......กรมที่ดิน....... ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่...........๔..........
หมู่ท…ี่ ..-.…. อำคำร/หมู่บ้ำน.......-........ชั้นที่......-....... ห้องที่......-....... ตรอก/ซอย...............-................ ถนน..............-..................
ตำบล/แขวง.......ลำดกระบัง....... อำเภอ/เขต.......ลำดกระบัง........ จังหวัด.....กรุงเทพมหำนคร....... รหัสไปรษณีย์......๑๐๕๒๐......
เนื้อที.่ ..๒๐๐ ตำรำงเมตร...
เฉพาะเนื้อที่ปลูกกัญชง
กำรยิ นยอมตำมหนั งสื อฉบั บ นี้ เป็ นกำรยิ นยอมตั้ งแต่บั ดนี้ จ นถึง วัน ที่ ..... ๓๑ ธัน วำคม พ.ศ. ๒๕๖๔....
ซึ่งไม่เกินระยะเวลำที่ระบุไว้ในสัญญำเช่ำที่ดิน
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมทั้ งหมดข้ำงต้นเป็นควำมจริง หำกข้อควำมเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดทำงกฎหมำย
ทุกประกำร
ลงชื่อ..........รจเรข วงศ์กัญ..........ผู้ให้ควำมยินยอม
ลงชื่อ........ต้นกล้า บ้านนา.........ผู้รับควำมยินยอม
(....นำงรจเรข วงศ์กัญ....)
(...นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ...)
ลงชื่อ……จิตประภัสสร มหรรณพ.…พยำน
(......นำงสำวจิตประภัสสร มหรรณพ.......)

ลงชื่อ.......นำยวรำ วงศ์กัญ........พยำน
(.........นำยวรำ วงศ์กัญ...........)

หมำยเหตุ โปรดแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ให้ควำมยินยอม ของผู้รับควำมยินยอม และสำเนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๙๐
แบบ กัญชง ๑-๑

ตัวอย่ำงใบอนุญำตผลิต (ปลูก)

รูปแบบเลขที่อ้ำงอิงและ
เลขที่ใบอนุญำตเป็นตัวอย่ำง
เพื่อประกอบกำรอธิบำย
เท่ำนั้น

ใบอนุญำต
ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
เลขที่อ้ำงอิง.....กทม ๒-๓/๒๕๖๔ (ป).....
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
......................มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย.....................
โดยมี............................................................นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ.......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ .....กทม ๒/๒๕๖๔ (ป)......
พื้นที่ลำดับที่......๑.......
ณ สถำนทีป่ ลูกชื่อ............................................................................-.............................................................................................
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ.........................เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์.............................
ตั้งอยู่เลขที่............................................................................๔............................................................................ หมู่ที่........-.........
ตรอก/ซอย...........-............ ถนน...................-.................... ตำบล/แขวง.......ลำดกระบัง........ อำเภอ/เขต........ลำดกระบัง.........
จังหวัด......กรุงเทพมหำนคร........ รหัสไปรษณีย์........๑๐๕๒๐....... โทรศัพท์...............-............... โทรสำร................-..................
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก................................................................๑๐๐ ตำรำงเมตร...................................................................................
ค่ำพิกัดแปลงปลูก............................................................๑๓̊ ๔๓'๐๘" N ๑๐๐̊ ๔๖'๓๗.๖" E.............................................................
ชื่อพันธุ์.........................อำร์พีเอฟ ๒ (RPF 2)......................... แหล่งที่มำ....สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ที่สูง (องค์กำรมหำชน).....
ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก.........เมล็ด.........วิธีกำรปลูก......-...... รูปแบบกำรปลูก..........อำคำรหรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor)........….
หมำยเหตุ.......................................................“โครงกำรนวัตกรรมพันธุ์กัญชง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔”...........................................................
ใบอนุญำตที.่ .....กทม ๓/๒๕๖๔ (ป)......
พื้นที่ลำดับที่......๒.......
ณ สถำนทีป่ ลูกชื่อ............................................................................-.............................................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรขอรับใบอนุญำต คือ....................เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั หรือปรับปรุงพันธุ์.....................
ตั้งอยู่เลขที่............................................................................๔............................................................................ หมู่ที่........-.........
ตรอก/ซอย...........-............ ถนน...................-.................... ตำบล/แขวง.......ลำดกระบัง........ อำเภอ/เขต........ลำดกระบัง.........
จังหวัด......กรุงเทพมหำนคร........ รหัสไปรษณีย์........๑๐๕๒๐....... โทรศัพท์...............-............... โทรสำร................-..................
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก................................................................๑๐๐ ตำรำงเมตร...................................................................................
ค่ำพิกัดแปลงปลูก............................................................๑๓̊ ๔๓'๐๘" N ๑๐๐̊ ๔๖'๓๗.๙" E.............................................................
ชื่อพันธุ์.........................Garden......................... แหล่งที่มำ........................................ประเทศ yyy..............................................
ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก.........เมล็ด.........วิธีกำรปลูก......-...... รูปแบบกำรปลูก..........อำคำรหรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor)........….
หมำยเหตุ..........................................................“โครงกำรนวัตกรรมพันธุ์กัญชง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔”.......................................................
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๓๐........... เดือน ...........มีนำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต
หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จดั ทาขึ้นเพือ่ ให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้ครบตาม
ขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๙๑
ตัวอย่ำงใบอนุญำตนำเข้ำ

แบบ กัญชง ๓-๑
รูปแบบเลขที่อ้ำงอิงและ
เลขที่ใบอนุญำตเป็นตัวอย่ำง
เพื่อประกอบกำรอธิบำย
เท่ำนั้น

ใบอนุญำต
นำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง

ใบอนุญำตที.่ .....กทม ๑/๒๕๖๔ (น)......
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
......................มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย.....................
โดยมี............................................................นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ.......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตนำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ............ เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์............
ณ สถำนทีช่ ื่อ...............................................................มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย.......................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ ..........๘..........หมู่ที่...........-............ ตรอก/ซอย...............-................. ถนน.....................นวัตกรรม.........................
ตำบล/แขวง ....................ลำดกระบัง...................... อำเภอ/เขต ............ลำดกระบัง…..........จังหวัด.......กรุงเทพมหำนคร.........
รหัสไปรษณีย์ ............๑๐๕๒๐................ โทรศัพท์ .......................๐ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙...................โทรสำร ..................-.................
สถำนที่เก็บชื่อ...............................................................มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย.......................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ ..........๘..........หมู่ที่...........-............ ตรอก/ซอย...............-................. ถนน.....................นวัตกรรม.........................
ตำบล/แขวง ....................ลำดกระบัง...................... อำเภอ/เขต ............ลำดกระบัง…..........จังหวัด.......กรุงเทพมหำนคร.........
รหัสไปรษณีย์ ............๑๐๕๒๐................ โทรศัพท์ .......................๐ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙...................โทรสำร ..................-.................
ประเภทของกัญชงที่ได้รบั อนุญำตนำเข้ำ คือ ลำดับที่ ๑ เมล็ดพันธุ์ ชื่อ Garden จำกประเทศ yyy ปริมำณ ๑๐๐ เมล็ด
หมำยเหตุ เพื่อใช้ในโครงกำรนวัตกรรมพันธุ์กัญชง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๓๐........... เดือน ...........มีนำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๙๒
ตัวอย่ำงใบอนุญำตนำเข้ำในแต่ละครั้ง
Form NAR.5(HEMP)-1

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
NONTHABURI
THAILAND
IMPORT AUTHORIZATION
NARCOTIC DRUGS
Import Authorization No. …IMPN5-16 B.E. 2564………..
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 :-

Nawattakamthai University
Importer : Name : ……………………………….

Exporter : Name :

Address : 8, Nawattakam Road, Lad Krabang,

Address :

Lad Krabang, Bangkok 10520
THAILAND

Hemp Modified Co., Ltd.
1, Hemp Road,
Star City, 62101
YYY

Importer’s Application No. : ………………….……. Dated : …………………………………
Port of Entry : … Suvarnabhumi Airport (Cargo)… Transported by : …… Airfreight ………….….
Substances or preparations to be imported :-

Item
No.

Quantity

Name of substances
or Preparations

Narcotic Drugs
contained therein

Schedule

Content

1

100 Seeds

Hemp Seeds
(Garden species)

Cannabis

5

-

Total
Quantity of
Narcotic
Drugs
100 Seeds

Total Number of Items : …one…
Date of Issuance : …23 March 2021….……
(day)
(month)
(year)

Date of Expiry : …23 September 2021…………..
(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.

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๙๓

Endorsement by the Customs Official of Thailand
Date of import : ……………………………………
Please return to :Amount imported :Narcotics Control Division
in the amounts indicated
only in the amount of …………………...

Food and Drug Administration
Ministry of Public Health

Signature ……………………………….

Tiwanon Rd.

Title ……………………………………..

Nonthaburi 11000, THAILAND.

Date ……………………………………..

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๙๔

ตัวอย่ำงที่ ๖
(๖) เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
บริษัท เฮมพ์ แพลน จากัด สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะขออนุญาต
ปลูกกัญชงในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง พันธุ์ HP1 โดยปลูกที่จังหวัดเชียงราย กลางแจ้ง ๕ ไร่
ซึ่งเมล็ดพันธุ์ HP1 ของบริษัทฯ ได้รับการประกาศเป็นเมล็ดพันธุ์รับรองในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว
หมายเหตุ - ชื่อผู้ขออนุญำต ผู้ดำเนินกิจกำร สถำนที่ และข้อมูลอื่น ๆ ในตัวอย่ำง เป็นกำรสมมติเพื่อประกอบ
กำรอธิบำยเท่ำนัน
- สมมติว่ำได้มีกำรประกำศเมล็ดพันธุ์ HP1 ของบริษัท เฮมพ์แพลน จำกัด เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองแล้ว
ซึ่งเป็นกำรสมมติเพื่อประกอบกำรอธิบำยเท่ำนัน

คำขอรับใบอนุญำตที่ยื่นและสถำนที่ยื่นคำขอ
แบบคำขอ


คาขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง
(แบบกัญชง ๑)

สถำนที่ยื่นคำขอ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๙๕
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอผลิต (ปลูก)

แบบกัญชง ๑

คำขอรับใบอนุญำต

สสจ. กรอกข้อมูล
ส่วนนี้ /รูปแบบ
เลขรับเป็น
ตัวอย่ำงเพื่อ
ประกอบกำร
อธิบำยเท่ำนั้น

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด
ยื่นที่ สสจ. เชียงรำย (โปรดระบุ)
เลขรับที่ ๒/๖๔ (ป) วันที่รับ ๕ ก.พ. ๖๔

ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.

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

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๔
 ขอเพิม่ ลำดับพื้นที่ระหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมทีไ่ ด้รับอนุญำตไว้แล้ว ของเลขที่อ้ำงอิงที่......................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่....................................................................................................................................................................
เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ....................... (ไม่มีกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล...........................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................... หมู่ที่………. อำคำร/หมูบ่ ้ำน............................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต..................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน.....................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน.................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว............................................................................ นำมสกุล...................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................... หมู่ที่………. อำคำร/หมูบ่ ้ำน............................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๙๖
๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต............................……...........บริษัท เฮมพ์แพลน จำกัด ………….................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร ๐ - ๙

๙ ๔ ๐ - ๐

เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑

๒ ๓ ๔ - ๕ ๖

๒ ๓ - ๔ ๕ - ๕
ถ
๗ ๘ ๙ ๐ - ๕ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)

๐ ๑

ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......๑๒........... หมู่ที่…ถ๒... อำคำร/หมู่บำ้ น.........-............ชั้นที่…...-........ ห้องที่......-......
ตรอก/ซอย.............-.............. ถนน.........ติวำนนท์.......... ตำบล/แขวง.........ตลำดขวัญ.......... อำเภอ/เขต….....เมืองนนทบุรี….....
จังหวัด........นนทบุรี......... รหัสไปรษณีย์ ๑

๑ ๐

๐ ๐ โทรศัพท์..…๐ ๒๔๙๐ ๗๐๐๕.... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-........

ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว.....................................เอกอุ.......................................... นำมสกุล…….......................วิชำ.....................................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๒

๐ ๐ ๑ - ๐

๑ ๒

๓ ๔ - ๕

๖ - ๕

วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).........๔ มกรำคม ๒๕๒๔........... อำยุ ........๔๐........... ปี ........-........
ถ เดือน สัญชำติ...........ไทย...........
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑

๓ ๕ ๗ - ๐ ๒

๔ ๖

๘ ๐ - ๕ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)

ถ ่บ้ำน......สำยลมจอย ฮิลล์ไซด์.....ชั้นที่......-....... ห้องที่......-.......
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๒......... หมู่ที่……-…. อำคำร/หมู
ตรอก/ซอย....สำยลมจอย ฮิลล์ไซด์ ๕..... ถนน.....สำยลมจอย ......... ตำบล/แขวง.....เวียงพำงคำ..... อำเภอ/เขต.......แม่สำย.......
จังหวัด...เชียงรำย... รหัสไปรษณีย์ ๕

๗ ๑

๓ ๐ โทรศัพท์…๐๘ ๑๑๒๓ ๔๕๖๕... โทรสำร (ถ้ำมี)..๐ ๕๓๑๒ ๓๔๕๗..

อีเมล์ (ถ้ำมี)............................................................................. akeu@email.com...........................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์/
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ ..........................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล -----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน........................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย.......................... ถนน.................................. ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต............................
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................ โทรสำร (ถ้ำมี)….........................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.............................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).................................................... อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ......................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.................. หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน.......................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย........................ ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์….................... โทรสำร (ถ้ำมี)…............................
อีเมล์ (ถ้ำมี).............................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๙๗

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นที่ปลูกกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
พี้นที่ลำดับที่ ๑
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์ แต่หำกใช้พื้นที่ปลูกนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ที่ (๒) จะสำมำรถเลือกได้เพียง ๑ วัตถุประสงค์)
 (๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖))
 (๒) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น (ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่)
เกษตรกรผู้ปลูก ชื่อ.........................นำมสกุล..........................................เลขประจำตัวประชำชน ----
 (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โปรดระบุชื่อโครงกำร......................................................................................................................................................................)
 (๖) เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
รูปแบบกำรปลูก (โปรดเลือก ๑ รูปแบบกำรปลูก ต่อ ๑ ลำดับพื้นที่เท่ำนั้น)
 กลำงแจ้ง (Outdoor)
 อำคำรหรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor)
 โรงเรือนทั่วไป ที่ไม่ใช่ระบบปิด (Greenhouse)
 อื่น ๆ โปรดระบุ ...........................................................................
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่ปลูก (ถ้ำมี)…..................................……….........................……ไร่เฮมพ์แพลน............................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑ ๓ ๕ ๙ - ๙ ๒ ๔ ๖ ๘ ๐ - ๕ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......๑๐........ หมู่ที่…..-.…. อำคำร/หมู่บ้ำน.................-.......................ชั้นที่......-....... ห้องที่..........-.............
ถ ตำบล/แขวง......แม่เจดีย์...... อำเภอ/เขต...........เวียงป่ำเป้ำ...........
ตรอก/ซอย............-................ ถนน........เชียงใหม่-เชียงรำย........
จังหวัด.........เชียงรำย........... รหัสไปรษณีย์ ๕ ๗ ๒ ๖ ๐ โทรศัพท์….๐ ๕๓๑๓ ๕๗๙๐...... โทรสำร (ถ้ำมี)…........-........
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก....................................................................๕ ไร่...........................................................................(โปรดระบุหน่วย)
ค่ำพิกัดแปลงปลูก....................................................................47 Q 5๔๘๘๔๖ ๒๑๐๘๖๒๕.................................................................
ประเภทเอกสำรที่ดิน...โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ.)... เลขที่/แปลงที่/ระวำงที่...เลขที่โฉนด ๑๒๓๔๕ ระวำง ๑๒๓๕ III ๕๕๕๕-๐๐
เลขทีด่ ิน ๑๒๕..... ออกโดย...............กรมที่ดิน................
 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร เป็นเจ้ำของที่ดินหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน แต่เป็นผู้เช่ำหรือเป็นผู้ขอใช้ที่ดินจำกเจ้ำของที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่สำมำรถให้เช่ำ/ให้ใช้ที่ดินได้
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้ำของที่ดินชื่อ......................................................... นำมสกุล .............................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
(ทั้งนี้ การเช่าหรือการใช้ทดี่ ินต้องถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาตที่ตอ้ งตรวจสอบก่อนยื่นคาขออนุญาต)

 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แต่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงในที่ดินแห่งนี้
เป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งรับรองว่ำได้ทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐด้วยตนเองตำมที่ระบุชื่อไว้ในหนังสืออนุญำตให้
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
พันธุ์และส่วนของกัญชงที่ใช้ปลูก
(ทั้งนี้ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์กัญชงจากต้นกัญชงที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้าหนักแห้ง)

 (๑) พันธุ์จำกเมล็ดพันธุ์รบั รอง ชื่อพันธุ์..เอชพี ๑ (HP1).. แหล่งที่มำ...บริษัท เฮมพ์แพลน จำกัด...
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด

 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ............................................... วิธีกำรปลูก..................................................
 (๒) พันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง ชื่อพันธุ์ (ถ้ำมี) ...................................... แหล่งที่มำ...................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
 (๓) พันธุ์ที่มำจำกกำรนำเข้ำ ชื่อพันธุ์..................................................................... แหล่งที่มำ..............................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลส่วนที่ ๒ มีมำกกว่ำ ๑ พื้นที่ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๙๘

ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำตและวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตผลิต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๓) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้วย)

 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๕) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๖) แผนกำรผลิต
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๙) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๐) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๑) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๒) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๕) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)

 (๖) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๗) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๘) แผนกำรผลิต
 (๙) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๐) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๑) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๒) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๓) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๔) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๙๙
นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดงภำรกิจ
ของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัตอิ ำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๖) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๗) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๘) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๙) แผนกำรผลิต
 (๑๐) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๑) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๒) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๓) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๔) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๕) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรผลิต
 (๓) แผนกำรใช้ประโยชน์
เฉพำะวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีต่ออำยุใบอนุญำต)
ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับกำรอนุญำตในปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ
๑. ชื่อโครงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
๒. ระยะเวลำกำรศึกษำวิจยั ...................................................................................................................................................................................
๓. สรุปผลกำรศึกษำวิจยั ........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
หมำยเหตุ: - สำมำรถแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
.
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กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๐๐
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ที่ดินที่เป็นแปลงปลูกกัญชง ตำมที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญำตนัน้
(ก) ข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยตำมกฎหมำย หรือ
(ข) เป็นที่ดินที่มีหนังสืออนุญำตให้ข้ำพเจ้ำใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือ
(ค) เป็นที่ดินที่ขำ้ พเจ้ำเช่ำหรือได้ขอใช้ที่ดินจำกบุคคลอื่นและได้รับคำยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดนิ นั้น
โดยเป็นที่ดินที่เจ้ำของที่ดินสำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำหรือให้ผอู้ ื่นเข้ำทำประโยชน์ได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๔) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่กำรผลิต (ปลูก) กำรใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์อื่น ๆ ของกัญชง ในกำรปลูก
แผนกำรผลิตและแผนกำรใช้ประโยชน์ จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๕) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๖) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมทีจ่ ะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำมที่ เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร



ตรำประทับ
นิติบุคคล
ลงชื่อ.....................เอกอุ วิชา............................ ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยเอกอุ วิชำ……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๐๑
ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........กิ่ง ก้านใบ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำงสำวกิ่ง ก้ำนใบ..……)
วันที่ .…๕.... เดือน ...กุมภำพันธ์.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๐๒

ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรผลิต (ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์

แผนกำรผลิต(ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต .......................................................................บริษัท เฮมพ์แพลน จำกัด............................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร...........................................................................นำยเอกอุ วิชำ.....................................................................................
ลำดับพื้นที่

กำหนดกำรปลูก
(ระบุเดือนและปี)

กำหนดกำรเก็บเกี่ยว
(ระบุเดือนและปี)

ส่วนของกัญชง
ที่ใช้ประโยชน์

๑

พฤษภำคม ๒๕๖๔

ธันวำคม ๒๕๖๔

เมล็ดพันธุ์กัญชง



ตรำประทับ
นิติบุคคล

กำรนำกัญชงไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
- ผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองเพื่อจำหน่ำยให้แก่ผู้ที่มีใบอนุญำต
ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง

ลงชื่อ...............เอกอุ วิชา...................
(............…นำยเอกอุ วิชำ……………..)
ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๐๓
ตัวอย่ำงกำรกรอกหนังสือมอบอำนำจให้เป็นผู้ดำเนินกิจกำร

หนังสือมอบหมำยให้เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
ของนิติบุคคล / แทนวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล
ในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... และปีที่ขอต่ออำยุใบอนุญำตจนกว่ำจะเปลีย่ นผูด้ ำเนินกิจกำร
เขียนที่…บริษัท เฮมพ์แพลน จำกัด...
วันที่ …๑... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว…..............................................นคร วิชำ.......................................………
ตำแหน่ง…………............................................................กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่..........…....…..........................……………….….…….….
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่........๔......... หมู่ท…ี่ ...…-…....... อำคำร/หมูบ่ ้ำน.................................ชั้นที่......-....... ห้องที่.......-........
ตรอก/ซอย...งำมวงศ์วำน ๒.... ถนน........งำมวงศ์วำน.......... ตำบล/แขวง.......ตลำดขวัญ....... อำเภอ/เขต.......เมืองนนทบุรี........
จังหวัด.........นนทบุรี.......... รหัสไปรษณีย์.....๑๑๐๐๐..... โทรศัพท์….........๐๘ ๙๘๗๖ ๕๔๓๒............. โทรสำร (ถ้ำมี)........-.........
อีเมล์ (ถ้ำมี)........................................................................nakorn@email.com............................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…๓ ๒๓๓๓ ๓๓๓๓๓ ๓๓๕...................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ..๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๘…
ขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…….....……เอกอุ วิชำ…………………....……………………..........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๒......... หมู่ท…ี่ …-…. อำคำร/หมู่บำ้ น......สำยลมจอย ฮิลล์ไซด์.....ชั้นที่......-....... ห้องที.่ .....-.......
ตรอก/ซอย......สำยลมจอย ฮิลล์ไซด์ ๕...... ถนน.....สำยลมจอย ......... ตำบล/แขวง.....เวียงพำงคำ..... อำเภอ/เขต.......แม่สำย.......
จังหวัด........เชียงรำย........ รหัสไปรษณีย์.......๕๗๑๓๐........ โทรศัพท์..…๐๘ ๑๑๒๓ ๔๕๖๕... โทรสำร (ถ้ำมี).....๐ ๕๓๑๒ ๓๔๕๗.....
อีเมล์ (ถ้ำมี)..............................................................................akeu@email.com...........................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…๓ ๒๐๐๑ ๐๑๒๓๔ ๕๖๕....................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…๒ มกรำคม ๒๕๖๐...วันที่หมดอำยุ…..๓ มกรำคม ๒๕๖๘.…
เป็นผู้ดำเนินกิจกำรในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp)
กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว……….…เอกอุ วิชำ………..ได้กระทำไปตำมที่มอบหมำยนี้ ให้เสมือนว่ำเป็นกำรกระทำของ
ข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร
ลงชื่อ………นคร วิชา…………ผู้มอบหมำย
(…………นำยนคร วิชำ…........…)

ลงชื่อ……เอกอุ วิชา……ผู้รับมอบหมำย
(….นำยเอกอุ วิชำ……)
ลงชื่อ….วัชราภรณ์ ร่มโพธิ์……พยำน
(….นำงสำววัชราภรณ์ ร่มโพธิ…์ )
ลงชื่อ…สายป่าน เนตรทราย…พยำน
(…นำงสำวสำยป่ำน เนตรทรำย...)

อำกร
แสตมป์
๑๐ บำท

อำกร
แสตมป์
๒๐ บำท

ติดอำกร 30 บำท และประทับตรำบริษัทฯ (ถ้ำมี)
(แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ สำเนำหนังสือเดินทำงและใบอนุญำตทำงำน (กรณี
ชำวต่ำงชำติ) ของผู้มอบหมำยพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำทีข่ อง
รัฐ ของผู้รับมอบหมำยพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๐๔
ตัวอย่ำงใบอนุญำตผลิต (ปลูก)
แบบ กัญชง ๑-๑

รูปแบบเลขที่อ้ำงอิงและ
เลขที่ใบอนุญำตเป็นตัวอย่ำง
เพื่อประกอบกำรอธิบำย
เท่ำนั้น

ใบอนุญำต
ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง

เลขที่อ้ำงอิง.....ชร ๒/๒๕๖๔ (ป).....
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
......................บริษัท เฮมพ์แพลน จำกัด.....................
โดยมี..................................................................นำยเอกอุ วิชำ.........................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ .....ชร ๑/๒๕๖๔ (ป)......
พื้นที่ลำดับที่......๑.......
ณ สถำนทีป่ ลูกชื่อ.....................................................................ไร่เฮมพ์แพลน................................................................................
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ................................เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง..................................................
ตั้งอยู่เลขที่............................................................................๑๐............................................................................ หมู่ที่......-.......
ตรอก/ซอย...........-............ ถนน.........เชียงใหม่-เชียงรำย...... ตำบล/แขวง.......แม่เจดีย์........ อำเภอ/เขต........เวียงป่ำเป้ำ.........
จังหวัด...........เชียงรำย............ รหัสไปรษณีย์.......๕๗๒๖๐....... โทรศัพท์....๐ ๕๓๑๓ ๕๗๙๐.... โทรสำร................-..................
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก..................................................................................๕ ไร่.......................................................................................
ค่ำพิกัดแปลงปลูก...................................................................47 Q 5๔๘๘๔๖ ๒๑๐๘๖๒๕................................................................
ชื่อพันธุ์...............................เอชพี ๑ (HP1)............................. แหล่งที่มำ.......................บริษัท เฮมพ์แพลน จำกัด......................
ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก..............เมล็ด...............วิธีกำรปลูก...........-............ รูปแบบกำรปลูก..............กลำงแจ้ง (Outdoor)…….…..
หมำยเหตุ.....................................................................................................................................................................................................
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๕........... เดือน ...........พฤษภำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๐๕

ตัวอย่ำงที่ ๗
กรณีขอเพื่อดำเนินกำรหลำยวัตถุประสงค์
บริษัท เฮมพ์ฮับ จากัด สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะขออนุญาตปลูก
กั ญ ชงในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่ อ การปรับ ปรุ ง พั น ธุ์ (ในอนาคตมี แ ผน ที่ จ ะผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ รั บ รอง จึ ง ต้ อ งมี ก าร
ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์โดยทดลองปลูกก่อน) และเพื่อนาไปจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
การทดลองปลูกเพื่อปรับปรุงพันธุ์ ใช้เมล็ดพันธุ์นาเข้าไปปลูกที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อปลูกแล้วจะนา
สารสกั ด จากกั ญ ชงไปวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสารแคนนาบิ น อยด์ ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท เฮมพ์ ฮั บ จ ากั ด
ที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์กัญชงไร่เฮมพ์ฮับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
การนาไปใช้เชิงพาณิชย์ ใช้เมล็ดพันธุ์นาเข้าไปปลูกที่จังหวัดพิษณุโลก นาส่วนของกัญชงที่ได้จากการ
ปลูก ไปจาหน่ายให้ แ ก่ ผู้ป ระกอบการรายอื่ น ทั้ ง ในประเทศและต่า งประเทศ โดยสถานที่ จาหน่ ายอยู่ ที่ จัง หวั ด
พิษณุโลก
โดยจะปลูกกลางแจ้ง แบบออร์แกนิค จานวน ๓ ไร่ ที่จังหวัดพิษณุโลก การขออนุญาตนี้เป็นการขอ
อนุญาตครั้งแรกของปี และยังไม่เคยได้รับอนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับกัญชงมาก่อน (บริษัท เฮมพ์ฮับ จากัด ได้รับการ
อนุญาตจากผูพ้ ัฒนาพันธุ์กัญชงที่นามาใช้ปลูกเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ในครั้งนี้แล้ว)
หมายเหตุ ชื่อผู้ขออนุญำต ผู้ดำเนินกิจกำร สถำนที่ และข้อมูลอื่น ๆ ในตัวอย่ำง เป็นกำรสมมติเพื่อประกอบ
กำรอธิบำยเท่ำนัน
คำขอรับใบอนุญำตที่ยื่นและสถำนที่ยื่นคำขอ
 กรณีบริษัท เฮมพ์ฮับ จากัด
แบบคำขอ

สถำนที่ยื่นคำขอ

คาขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๑)
คาขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๒)
 คาขอรับใบอนุญาตนาเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๓)
 คาขอรับใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๔)
 คาขอรับใบอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๕)
 คาขอรับใบอนุญาตนาเข้าซึ่งกัญชงในแต่ละครั้ง (แบบ NAR. 5 (HEMP))
 คาขอรับใบอนุญาตส่งออกซึ่งกัญชงในแต่ละครั้ง (แบบ NAR. 5 (HEMP))

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา








กรณีบริษัท กัญชงกู๊ด จากัด (ผู้รับซื้อช่อดอกกัญชงแห้ง)
แบบคำขอ


 

คาขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๖)
คาขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๒)

สถำนที่ยื่นคำขอ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมายเหตุ กรณียื่นคำขอพร้อมกัน ณ สถำนที่ยื่นคำขอแห่งเดียวกัน หำกปรำกฏว่ำมีเอกสำรหรือ
หลักฐำนประกอบคำขอซำกัน ผู้ขออนุญำตสำมำรถยื่นเอกสำรดังกล่ำวเพียงชุดเดียว
ในกำรขออนุญำตครังนัน ๆก็ได้
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๐๖
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอผลิต (ปลูก)

แบบกัญชง ๑

คำขอรับใบอนุญำต

สสจ. กรอก
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ข้อมูลส่วนนี้
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด
ยื่นที่ สสจ. พิษณุโลก (โปรดระบุ)
เลขรับที่ ๒/๖๔ (ป) วันที่รับ ๕ ก.พ. ๖๔

ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.

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

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๔
 ขอเพิ่มลำดับพื้นที่ระหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมทีไ่ ด้รับอนุญำตไว้แล้ว ของเลขที่อ้ำงอิงที่......................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่............ เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ............ (ไม่มีกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล...........................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................... หมู่ที่………. อำคำร/หมูบ่ ้ำน............................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต..................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน.....................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน.................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว............................................................................ นำมสกุล...................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................... หมู่ที่………. อำคำร/หมูบ่ ้ำน............................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๐๗
๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์/
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ ..........................................................................บริษัท เฮมพ์ฮบั จำกัด.........................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ - ๙ ๒ - ๑ - ๑ ๒ ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๙ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๒ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.....๑.....หมู่ที่…-... อำคำร/หมู่บ้ำน........เฮมพ์ฮับ........ชั้นที่.....๒๕..... ห้องที่.....๒๕๐๒......
ถ
ตรอก/ซอย..............-............ ถนน............สำยไหม.......... ตำบล/แขวง............สำยไหม............
อำเภอ/เขต...........สำยไหม..............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๒ ๒ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๒๕๙๐ ๐๐๐๑..... โทรสำร (ถ้ำมี)….....-........
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว...............................พัฒนำ................................ นำมสกุล...............................เพียงพอ..........................................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑ ๒ - ๓
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............๔ มกรำคม ๒๕๑๒............ อำยุ ........๕๒........... ปี ........-........ เดือน สัญชำติ...........ไทย..........
ถ
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑ ๓ ๕ ๗ - ๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๕......... หมู่ที่……-….. อำคำร/หมู่บำ้ น......ไอดินกลิ่นดำว.......ชัน้ ที่........-.......... ห้องที่........-..........
ถ
ตรอก/ซอย...............ไอดินกลิ่นดำว ๑............. ถนน.........สำยไหม...........
ตำบล/แขวง......สำยไหม...... อำเภอ/เขต.....สำยไหม......
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๒ ๒ ๐ โทรศัพท์…๐๙ ๑๐๐๐ ๐๐๐๐... โทรสำร (ถ้ำมี)........-.........
๐
อีเมล์ (ถ้ำมี)..........................................................................
pat_por@email.com............................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๐๘
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นที่ปลูกกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
พี้นที่ลำดับที่ ๑
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์ แต่หำกใช้พื้นที่ปลูกนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ที่ (๒) จะสำมำรถเลือกได้เพียง ๑ วัตถุประสงค์)
 (๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖))
 (๒) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น (ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่)
เกษตรกรผู้ปลูก ชื่อ.........................นำมสกุล..........................................เลขประจำตัวประชำชน ----
 (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์กัญชงไร่เฮมพ์ฮับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)

 (๖) เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
รูปแบบกำรปลูก (โปรดเลือก ๑ รูปแบบกำรปลูก ต่อ ๑ ลำดับพื้นที่เท่ำนั้น)
 กลำงแจ้ง (Outdoor)
 อำคำรหรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor)
 โรงเรือนทั่วไป ที่ไม่ใช่ระบบปิด (Greenhouse)
 อื่น ๆ โปรดระบุ ............................................................................
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่ปลูก (ถ้ำมี)….....................…………...........................…...............ไร่เฮมพ์ฮบั ............................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๙ ๓ ๕ ๙ - ๙ ๒ ๔ ๖ ๘ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......๑๐........ หมู่ที่…..-.…. อำคำร/หมู่บ้ำน.................-.......................ชั้นที่......-....... ห้องที่..........-.............
ถ ตำบล/แขวง......นครไทย...... อำเภอ/เขต...........นครไทย...........
ตรอก/ซอย............-................ ถนน.......นครไทย - ชำติตระกำร.......
จังหวัด.........พิษณุโลก........... รหัสไปรษณีย์ ๖ ๕ ๑ ๒ ๐ โทรศัพท์….๐ ๕๕๐๐ ๐๐๐๐...... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-.........
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก....................................................................๓ ไร่...........................................................................(โปรดระบุหน่วย)
ค่ำพิกัดแปลงปลูก...................................................๑๖̊ ๒๑'๑๒.๓๓" N ๑๐๐̊ ๑๖'๒๗.๖๐" E .............................................................
ประเภทเอกสำรที่ดิน...โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ.)... เลขที่/แปลงที่/ระวำงที่..............เลขที่โฉนด ๖๗๘๙๐ ระวำง ๖๗๘๙ III ๕๕๕๕-๐๐
เลขทีด่ ิน ๖๗๘............. ออกโดย.................................................................กรมที่ดิน................................................................................
 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร เป็นเจ้ำของที่ดินหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน แต่เป็นผู้เช่ำหรือเป็นผู้ขอใช้ที่ดินจำกเจ้ำของที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่สำมำรถให้เช่ำ/ให้ใช้ที่ดินได้
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้ำของที่ดินชื่อ......................................................... นำมสกุล .............................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
(ทั้งนี้ การเช่าหรือการใช้ทดี่ ินต้องถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาตที่ตอ้ งตรวจสอบก่อนยื่นคาขออนุญาต)

 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แต่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงในที่ดินแห่งนี้
เป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งรับรองว่ำได้ทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐด้วยตนเองตำมที่ระบุชื่อไว้ในหนังสืออนุญำตให้
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
พันธุ์และส่วนของกัญชงที่ใช้ปลูก
(ทั้งนี้ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์กัญชงจากต้นกัญชงที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้าหนักแห้ง)

 (๑) พันธุ์จำกเมล็ดพันธุ์รบั รอง ชื่อพันธุ์........................................... แหล่งทีม่ ำ.....................................................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ............................................... วิธีกำรปลูก..................................................
 (๒) พันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง ชื่อพันธุ์ (ถ้ำมี) ...................................... แหล่งที่มำ...................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
 (๓) พันธุ์ที่มำจำกกำรนำเข้ำ ชื่อพันธุ์.................Born............... แหล่งที่มำ.............................สำธำรณรัฐ xxx...................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลส่วนที่ ๒ มีมำกกว่ำ ๑ พื้นที่ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๐๙
ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำตและวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตผลิต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๓) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๕) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๖) แผนกำรผลิต
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๙) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๐) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๑) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๒) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๕) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๖) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๗) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๘) แผนกำรผลิต
 (๙) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๐) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๑) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๒) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๓) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๔) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๑๐
นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดงภำรกิจ
ของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัตอิ ำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๖) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๗) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๘) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๙) แผนกำรผลิต
 (๑๐) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๑) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๒) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๓) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๔) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๕) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรผลิต
 (๓) แผนกำรใช้ประโยชน์
เฉพำะวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีต่ออำยุใบอนุญำต)
ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับกำรอนุญำตในปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ
๑. ชื่อโครงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ………………………………………………………………………………………………………………..……...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
๒. ระยะเวลำกำรศึกษำวิจยั ...................................................................................................................................................................................
๓. สรุปผลกำรศึกษำวิจยั ........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
หมำยเหตุ: - สำมำรถแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
.

ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
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อีเมล์ (ถ้ำมี)............................................................................................khunchok@email.com..............................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๑๑
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ที่ดินที่เป็นแปลงปลูกกัญชง ตำมที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญำตนัน้
(ก) ข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยตำมกฎหมำย หรือ
(ข) เป็นที่ดินทีม่ ีหนังสืออนุญำตให้ข้ำพเจ้ำใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือ
(ค) เป็นที่ดินที่ขำ้ พเจ้ำเช่ำหรือได้ขอใช้ที่ดินจำกบุคคลอื่นและได้รับคำยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดนิ นั้น
โดยเป็นที่ดินที่เจ้ำของที่ดินสำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำหรือให้ผอู้ ื่นเข้ำทำประโยชน์ได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๔) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่กำรผลิต (ปลูก) กำรใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์อื่น ๆ ของกัญชง ในกำรปลูก
แผนกำรผลิตและแผนกำรใช้ประโยชน์ จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๕) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๖) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมทีจ่ ะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำมที่เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ลงชื่อ................พัฒนา เพียงพอ.................. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยพัฒนำ เพียงพอ……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...
ตรำประทับ
นิติบุคคล

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๑๒
สสจ. กรอก
ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
ข้อมูลส่วนนี้
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......ปาล์ม ชมสวน ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำยปำล์ม ชมสวน..……)
วันที่ .…๕.... เดือน ...กุมภำพันธ์.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผูข้ ออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๑๓
ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรผลิต (ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์

แผ่นที่...๑.../...๑....

แผนกำรผลิต(ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต ....................................................................บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด...................................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร....................................................................นำยพัฒนำ เพียงพอ...................................................................................
ลำดับพื้นที่
๑

กำหนดกำรปลูก
(ระบุเดือนและปี)
มิถุนำยน ๒๕๖๔

กำหนดกำรเก็บเกี่ยว
(ระบุเดือนและปี)

ส่วนของกัญชงที่ใช้
ประโยชน์

กำรนำกัญชงไปใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
- พฤศจิกำยน ๒๕๖๔
๑) ใบ และ
- จ ำหน่ ำ ยใบและช่ อ ดอกกั ญ ชงแห้ ง ให้ กั บ
(เก็บเกี่ยวใบ และ ช่อดอก
ช่อดอกกัญชงแห้ง
บริ ษั ท กั ญ ชงกู๊ ด จ ำกั ด (รำยละเอี ย ดตำม
กัญชงบำงต้นก่อน
เอ ก ส ำ ร รั บ ร อ ง ก ำ ร ซื้ อ สิ น ค้ ำ ข อ ง
เปลี่ยนเป็นเมล็ด)
บริษัท กัญชงกู๊ด จำกัด แนบท้ำย)
 ใบไม่เป็นยำเสพติด
– จำหน่ำยช่อดอกกัญชงแห้งให้ Hemp
ให้โทษในประเภท ๕
- ธันวำคม ๒๕๖๔
 ช่อดอกเป็นยำเสพติด
Health Product Co. Ltd. ประเทศ ZZZ
ให้โทษในประเภท ๕
(เก็บเกี่ยวลำต้น และ
(รำยละเอียดตำมเอกสำรรับรองกำรซื้อสินค้ำ
เมล็ด)
ของ Hemp Health Product Co. Ltd.
แนบท้ำย)
๒) เปลือกลำต้น
 เปลือกลำต้นไม่เป็นยำเสพติด

ให้โทษในประเภท ๕

๓) แกนลำต้น
 แกนลำต้นไม่เป็นยำเสพติด

ให้โทษในประเภท ๕

- จำหน่ำยให้กับบริษัท กระดำษพิมพ์ดี จำกัด
เพื่อนำไปผลิตกระดำษ
(รำยละเอียดตำมเอกสำรรับ รองกำรซื้อสินค้ำ
ของบริษัท กระดำษพิมพ์ดี จำกัด แนบท้ำย)
- จ ำหน่ ำ ยให้ กั บ บริษั ท นวั ต กรรมคอนกรี ต
จ ำกั ด เพื่ อ น ำไปผลิ ต วั ส ดุ ก่ อ สร้ ำ งและวั ส ดุ
ตกแต่งอำคำร
(รำยละเอียดตำมเอกสำรรับ รองกำรซื้อสินค้ำ
ข อ งบ ริ ษั ท น วั ต ก รรม ค อ น ก รี ต จ ำกั ด
แนบท้ำย)

- จำหน่ำยเมล็ดกัญ ชงกระเทำะเปลือก ให้กับ
บริ ษั ท เฮมพ์ ฟู๊ ด จ ำกั ด (รำยละเอี ย ด ตำม
เอก สำรรั บ รอ งก ำรซื้ อ สิ น ค้ ำ ขอ งบ ริ ษั ท
 เมล็ดไม่เป็นยำเสพติดให้
โทษในประเภท ๕
เฮมพ์ฟู๊ด จำกัด แนบท้ำย)
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
๑) ทุกส่วนของต้นกัญชง
- เก็บข้อมูลจำกทุกส่วนของกัญชงเพื่อปรับปรุง
พั น ธุ์ กั ญ ชงให้ ได้ ผ ลผลิ ต ตำมที่ ต้ อ งกำรและ
ช่อดอกเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของประเทศไทย
 ส่วนอืน
่ ๆ นอกเหนือจำกช่อดอกของกัญชง
และนำไปสกัดสำรเพื่อวิเครำะห์หำปริมำณสำร
ไม่เป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
แคนนำบินอยด์ ตำม “โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงพันธุ์กัญชงไร่เฮมพ์ฮับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๕”
๔) เมล็ด

ตรำประทับ
นิติบุคคล

ลงชื่อ................พัฒนา เพียงพอ.................. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยพัฒนำ เพียงพอ……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๑๔
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก)

แบบกัญชง ๒

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด
ยื่นที่ สสจ. ......................... (โปรดระบุ)
คำขอรับใบอนุญำต
เลขรับที่.................... วันที่รับ....................
ผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕

เฉพำะกัญชง

 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.
เลขรับที่ ๑/๖๔ (มป) วันที่รับ ๕ ก.พ. ๖๔

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๔
 ขอเพิ่มสถำนที่ระหว่ำงปีปฏิทนิ จำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้แล้ว ของเลขที่อ้ำงอิงที่......................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่............ เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ............ (ไม่มีกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)

อย. กรอกข้อมูล
ส่วนนี้/
รูปแบบเลขรับ
เป็นตัวอย่ำงเพื่อ
ประกอบกำร
อธิบำยเท่ำนั้น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล.................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น.....................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.............................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…..................
อีเมล์ (ถ้ำมี)..................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต.........................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน.............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน....................ชั้นที่............. ห้องที่..................
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ตำบล/แขวง.................................. อำเภอ/เขต................................
จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)…............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว.................................................................... นำมสกุล..................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).................................................... อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ.........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน.....................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................. อำเภอ/เขต...............................
จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….......................
อีเมล์ (ถ้ำมี)..................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๑๕
๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์/
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ ..................................................................................บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด....................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ - ๙ ๒ - ๑ - ๑ ๒ ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๙ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๒ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.....๑.....หมู่ที่…-... อำคำร/หมู่บ้ำน........เฮมพ์ฮับ........ชั้นที่.....๒๕..... ห้องที่.....๒๕๐๒......
ถ
ตรอก/ซอย..............-............ ถนน............สำยไหม.......... ตำบล/แขวง............สำยไหม............
อำเภอ/เขต............สำยไหม...............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๒ ๒ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๒๕๙๐ ๐๐๐๑..... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-.........
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว...............................พัฒนำ................................ นำมสกุล...............................เพียงพอ..........................................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑ ๒ - ๓
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............๔ มกรำคม ๒๕๑๒............ อำยุ ........๕๒........... ปี ........-........ เดือน สัญชำติ...........ไทย..........
ถ
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑ ๓ ๕ ๗ - ๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๕......... หมู่ที่……-….. อำคำร/หมู่บำ้ น......ไอดินกลิ่นดำว.......ชัน้ ที่........-.......... ห้องที่........-..........
ถ
ตรอก/ซอย...............ไอดินกลิ่นดำว ๑............. ถนน.........สำยไหม...........
ตำบล/แขวง......สำยไหม...... อำเภอ/เขต.....สำยไหม......
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๒ ๒ ๐ โทรศัพท์…๐๙ ๑๐๐๐ ๐๐๐๐... โทรสำร (ถ้ำมี)........-.........
๐
อีเมล์ (ถ้ำมี)..........................................................................
pat_por@email.com............................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๑๖
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสถำนที่ผลิตทีม่ ิใช่กำรปลูกกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
สถำนที่ลำดับที่ ๑
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์)
 เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์อื่น)
 เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 ปรุงเป็นยำสำหรับรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย
 ไม่ใช่กำรปรุงเป็นยำสำหรับรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย (กรณีกำรผลิตตำรับยำที่มกี ัญชง ปรุงผสมอยู่)
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์กัญชงไร่เฮมพ์ฮับปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕)
รำยละเอียดสถำนที่
ชือ่ สถำนที่ผลิต (ถ้ำมี)….......................................................ห้องปฏิบัติกำรบริษัท เฮมพ์ฮบั จำกัด....................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๙ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๒ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่...........๑..........หมู่ที่…..........-......... อำคำร/หมู่บ้ำน...........เฮมพ์ฮับ..........ชั้นที่.......๒๕...... ห้องที่.....๒๕๐๒......
ตรอก/ซอย..................-................... ถนน............สำยไหม..........ถตำบล/แขวง............สำยไหม............ อำเภอ/เขต............สำยไหม...............
จังหวัด..........กรุงเทพมหำนคร....... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๒ ๒ ๐ โทรศัพท์..…๐ ๒๕๙๐ ๐๐๐๑..... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-.........
พันธุ์และส่วนของกัญชง ที่ใช้ผลิต
 (๑) พันธุ์จำกเมล็ดพันธุ์รบั รอง แหล่งที่มำ....................................................................................................................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรผลิต คือ ....................................................................................................................................................................
 ผลผลิตที่ได้ คือ....................................................................................................................................................................................
 (๒) พันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง แหล่งที่มำ..........................................................................................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรผลิต คือ .....................................................................................................................................................................
 ผลผลิตที่ได้ คือ.....................................................................................................................................................................................
 (๓) พันธุ์ที่มำจำกกำรนำเข้ำ แหล่งที่มำ.............................พันธุ์ Born จำกสำธำรณรัฐ xxx ซึ่งบริษัท เฮมพ์ฮบั จำกัด ปลูกในปี ๒๕๖๔
ที่ไร่เฮมพ์ฮบั จังหวัดพิษณุโลก ค่ำพิกัดแปลงปลูก ๑๖̊ ๒๑'๑๒.๓๓" N ๑๐๐̊ ๑๖'๒๗.๖๐" E........................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรผลิต คือ ......................................................ช่อดอกกัญชงแห้ง.................................................................................
 ผลผลิตที่ได้ คือ......................................................สำรสกัดกัญชงจำกช่อดอกกัญชงแห้ง.................................................................

หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลส่วนที่ ๒ มีมำกกว่ำ ๑ สถำนที่ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๑๗
ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำตและวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตผลิต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) แผนที่แสดงที่ตงั้ สถำนที่ผลิตและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ผลิต ที่ระบุลำดับสถำนที่ผลิตเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต
 (๓) ภำพถ่ำยสถำนที่ผลิต
 (๔) แผนกำรผลิต
 (๕) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๖) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตทีท่ ่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (กรณีกำรผลิตตำรับยำที่มีกญ
ั ชงปรุงผสมอยู่ ซึ่งไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๗) หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตยำ
 (๘) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๙) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๗) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๘) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๙) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๐) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ผลิตและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ผลิต ที่ระบุลำดับสถำนที่ผลิตเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต
 (๕) ภำพถ่ำยสถำนที่ผลิต
 (๖) แผนกำรผลิต
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยืน่ เอกสำรดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตทีท่ ่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (กรณีกำรผลิตตำรับยำที่มีกญ
ั ชงปรุงผสมอยู่ ซึ่งไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๙) หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตยำ
 (๑๐) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๑๑) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๙) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๐) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๑) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๒) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๑๘
นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จดั กำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดง
ภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ
ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัตอิ ำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ผลิตและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ผลิต ที่ระบุลำดับสถำนที่ผลิตเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต
 (๖) ภำพถ่ำยสถำนที่ผลิต
 (๗) แผนกำรผลิต
 (๘) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๙) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธกี ำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยืน่ เอกสำรดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตทีท่ ่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (กรณีกำรผลิตตำรับยำที่มีกญ
ั ชงปรุงผสมอยู่ ซึง่ ไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๑๐) หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตยำ
 (๑๑) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๑๒) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๐) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๑) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๒) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๓) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
.

๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรผลิต
 (๓) แผนกำรใช้ประโยชน์
เฉพำะวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีต่ออำยุใบอนุญำต)
ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับกำรอนุญำตในปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ
๑. ชื่อโครงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ………………………………………………………………………………………………………………..……...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
๒. ระยะเวลำกำรศึกษำวิจยั ...................................................................................................................................................................................
๓. สรุปผลกำรศึกษำวิจยั ........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
หมำยเหตุ: - สำมำรถแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้ประสำนงำน นำย/นำง/นำงสำว..........................โชคชัย............................ นำมสกุล..............................แสนฉลำด....................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)…..........-…............ หน่วยงำนที่สังกัด (ถ้ำมี)........…บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด…......โทรศัพท์….........๐๙ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗.........................................
อีเมล์ (ถ้ำมี)............................................................................................khunchok@email.com............................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๑๙
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ที่ดินที่เป็นแปลงปลูกกัญชงตำมที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญำตนัน้
(ก) ข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยตำมกฎหมำย หรือ
(ข) เป็นที่ดินที่มีหนังสืออนุญำตให้ข้ำพเจ้ำใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือ
(ค) เป็นที่ดินที่ขำ้ พเจ้ำเช่ำหรือได้ขอใช้ที่ดินจำกบุคคลอื่นและได้รับคำยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดนิ นั้น
โดยเป็นที่ดินที่เจ้ำของที่ดินสำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำหรือให้ผอู้ ื่นเข้ำทำประโยชน์ได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตผลิต(ที่มิใช่กำรปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๔) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่กำรผลิต (ปลูก) กำรใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์อื่น ๆ ของกัญชง ในกำรปลูก
แผนกำรผลิตและแผนกำรใช้ประโยชน์ จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๕) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๖) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมทีจ่ ะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำมที่ เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร

ตรำประทับ
นิติบุคคล
ลงชื่อ.....................พัฒนา เพียงพอ............................ ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยพัฒนำ เพียงพอ……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...
หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๒๐
อย. กรอก

ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
ข้อมูลส่วนนี้
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......บัวขาว นราวัลย์ ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำยบัวขำว นรำวัลย์ ..……)
วันที่ .…๕.... เดือน ...กุมภำพันธ์.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๒๑
ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์
แผ่นที่...๑.../...๑....

แผนกำรผลิต(ที่มิใช่กำรปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต ....................................................................บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด...................................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร....................................................................นำยพัฒนำ เพียงพอ...................................................................................
ลำดับสถำนที่
๑

กำหนดกำรผลิต
ส่วนของกัญชงที่ใช้ประโยชน์
กำรนำกัญชงไปใช้ประโยชน์
(ระบุเดือนและปี)
เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔
ช่อดอกกัญชงแห้ง

(โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์กัญชงไร่เฮมพ์ฮบั ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
นำช่อดอกกัญชงแห้งไปสกัดเพื่อตรวจปริมำณสำร Cannabidiol
(CBD) และ Tetrahydrocannabinol (THC) ที่ห้องปฏิบัติกำร
บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด
ทั้ งนี้ ห ลั งจ าก ท ราบ ผล ก ารวิ เ ค ราะห์ แ ล้ ว จ ะ ท าล าย
ส่วนของกัญชง ที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ทั้งหมด

ตรำประทับ
นิติบุคคล

ลงชื่อ................พัฒนา เพียงพอ.................. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยพัฒนำ เพียงพอ……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๒๒
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอนำเข้ำ

แบบกัญชง ๓

คำขอรับใบอนุญำต
นำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ยื่นที่ อย.

อย. กรอก
ข้อมูลส่วนนี้

เลขรับที่.......๒/๖๔.(น)........ วันที่รับ........๕ ก.พ. ๖๔.......

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ....๒๕๖๔.....
 ขอเพิ่มประเภทของกัญชงที่ขออนุญำตนำเข้ำ ระหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้แล้ว ของใบอนุญำตเลขที่.....................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่...................... เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ............... (ไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อทีต่ รงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล............................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)..........................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต...................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่.................
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล...........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๒๓

๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์/
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ ..........................................................................บริษัท เฮมพ์ฮบั จำกัด.........................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ - ๙ ๒ - ๑ - ๑ ๒ ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๙ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๒ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....๑....หมู่ที่…-... อำคำร/หมู่บ้ำน.......เฮมพ์ฮับ......ชั้นที่.....๒๕..... ห้องที่.....๒๕๐๒......
ถ
ตรอก/ซอย..............-............ ถนน............สำยไหม.......... ตำบล/แขวง............สำยไหม............
อำเภอ/เขต...........สำยไหม..............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๒ ๒ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๒๕๙๐ ๐๐๐๑..... โทรสำร (ถ้ำมี)….....-........
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว...............................พัฒนำ................................ นำมสกุล...............................เพียงพอ..........................................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑ ๒ - ๓
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............๔ มกรำคม ๒๕๑๒............ อำยุ ........๕๒........... ปี ........-........ เดือน สัญชำติ...........ไทย..........
ถ
๑
๓
๗
๐
๒
๕
๔
๖
๘
๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๕......... หมู่ที่……-….. อำคำร/หมู่บำ้ น......ไอดินกลิ่นดำว.......ชัน้ ที่........-.......... ห้องที่........-..........
ถ
ตรอก/ซอย....ไอดินกลิ่นดำว ๑..... ถนน.....สำยไหม......... ตำบล/แขวง......สำยไหม......
อำเภอ/เขต.....สำยไหม......
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๒ ๒ ๐ โทรศัพท์…๐๙ ๑๐๐๐ ๐๐๐๐... โทรสำร (ถ้ำมี)........-.........
๐
อีเมล์ (ถ้ำมี)..........................................................................
pat_por@email.com...........................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๒๔
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลกำรนำเข้ำกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์)
 เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์อื่น)
 เพือ่ ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์กัญชงไร่เฮมพ์ฮับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
 เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่นำเข้ำ(ถ้ำมี) ....................................………………………บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด......................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๙ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๒ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.....๑.....หมู่ที่…-... อำคำร/หมู่บ้ำน............เฮมพ์ฮบั ............ชั้นที่..........๒๕.......... ห้องที่.......๒๕๐๒.......
ถ
ตรอก/ซอย..............-............ ถนน............สำยไหม.......... ตำบล/แขวง............สำยไหม............
อำเภอ/เขต...........สำยไหม...............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๒ ๒ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๒๕๙๐ ๐๐๐๑..... โทรสำร (ถ้ำมี)….....-.........
รำยละเอียดสถำนที่เก็บ (กรณีเป็นสถำนที่คนละแห่งกับสถำนที่นำเข้ำ)
ชื่อสถำนที่เก็บ(ถ้ำมี) ................……….....………………………........................................................................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน
(ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ถ
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..................หมู่ที่…...... อำคำร/หมู่บ้ำน........................ชั้นที่............................. ห้องที.่ ....................................
ตรอก/ซอย.............. ถนน............................ ตำบล/แขวง....................................... อำเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์...........................…... โทรสำร (ถ้ำมี)........-........
ถ
หมำยเหตุ: - หำกสถำนทีเ่ ก็บ มีมำกกว่ำ ๑ สถำนที่ โปรดแนบรำยละเอี
ยดข้อมูลเพิ่มเติม
ลำดับที่ ๑
กัญชงทีข่ ออนุญำตนำเข้ำ
 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………..
ปริมำณ…………………………………………………………………………………………………….............………………………………………………………………........
 ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
คือ……………………………..........…...........................เมล็ดพันธุ์ ชื่อ Born จำกสำธำรณรัฐxxx...................……..........………………….............………
ปริมำณ………………………………………….....………............………๓๐๐ เมล็ด.………………………..…………………………………………………………………
หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลประเภทของกัญชงที่จะนำเข้ำ มีมำกกว่ำ ๑ ลำดับ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๒๕
ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่นำเข้ำ ที่ระบุลำดับสถำนที่ผลิตเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต
 (๓) ภำพถ่ำยสถำนที่นำเข้ำ
 (๔) แผนกำรนำเข้ำ
 (๕) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๖) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
 (๗) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่ำงประเทศซึ่งแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลกำรวิเครำะห์คุณภำพกัญชงที่นำเข้ำ
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตทีท่ ่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (ซึ่งไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๘) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๙) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๘) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๙) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๐) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๑) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำร
อยู่ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่นำเข้ำ
 (๕) ภำพถ่ำยสถำนที่นำเข้ำ
 (๖) แผนกำรนำเข้ำ
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
 (๙) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่ำงประเทศซึ่งแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลกำรวิเครำะห์คุณภำพกัญชงที่นำเข้ำ
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (ซึ่งไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๑๐) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๑๑) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพือ่ ประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
 (๑๐) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๑) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๒) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๓) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๒๖
นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จดั กำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดง
ภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ
ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัตอิ ำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่นำเข้ำ
 (๖) ภำพถ่ำยสถำนที่นำเข้ำ
 (๗) แผนกำรนำเข้ำ
 (๘) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๙) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
 (๑๐) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่ำงประเทศซึ่งแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลกำรวิเครำะห์คุณภำพกัญชงที่นำเข้ำ
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยืน่ เอกสำรดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตทีท่ ่ำนเลือก
เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (ซึ่งไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๑๑) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๑๒) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
 (๑๑) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้รว่ มศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๒) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๓) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีกำรศึกษำวิจัยในมนุษย์)
 (๑๔) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรนำเข้ำ
 (๓) แผนกำรใช้ประโยชน์

ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้ประสำนงำน นำย/นำง/นำงสำว..........................โชคชัย............................ นำมสกุล..............................แสนฉลำด....................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)…..........-…............ หน่วยงำนที่สังกัด (ถ้ำมี)......…บริษัท เฮมพ์ฮบั จำกัด.......…โทรศัพท์…......................๐๙ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗..............................
อีเมล์ (ถ้ำมี).............................................................................................khunchok@email.com.............................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๒๗
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตนำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงสถำนที่นำเข้ำ ประเภทของกัญชงที่ขออนุญำตนำเข้ำ และแผนกำรใช้ประโยชน์ จำกที่ได้ให้
ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่
คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๔) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนีพ้ ร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๕) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยูใ่ นควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอืน่ ใดก็ตำมที่เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำต
ของข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ลงชื่อ................พัฒนา เพียงพอ.................. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยพัฒนำ เพียงพอ……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...
ตรำประทับ
นิติบุคคล

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๒๘
ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
อย. กรอก
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
ข้อมูลส่วนนี้
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......บัวขาว นราวัลย์ ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำยบัวขำว นรำวัลย์ ..……)
วันที่ .…๕.... เดือน ...กุมภำพันธ์.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๒๙
ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรนำเข้ำ และ แผนกำรใช้ประโยชน์
แผ่นที่...๑.../...๑....

แผนกำรนำเข้ำ และ แผนกำรใช้ประโยชน์ซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ....๒๕๖๔.... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต ....................................................................บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด...................................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร....................................................................นำยพัฒนำ เพียงพอ...................................................................................
ลำดับที่
๑. เมล็ดพันธุ์ ชื่อพันธุ์ Born
จำกสำธำรณรัฐxxx

กำหนดกำรนำเข้ำ
(ระบุเดือนและปี)
พฤษภำคม ๒๕๖๔

ส่วนของกัญชงหรือผลิตภัณฑ์
ของกัญชงและสถานที่เก็บ
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในเชิง
พำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
- เมล็ดพันธุ์กัญชง ชื่อพันธุ์ Born
จำกสำธำรณรัฐxxx
- สถำนที่เก็บ คือ
บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด

วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใน
กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือ
ปรับปรุงพันธุ์
- เมล็ดพันธุ์กัญชง ชื่อพันธุ์ Born
จำกสำธำรณรัฐxxx
- สถำนที่เก็บ คือ
บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด

การนากัญชงไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใน
เชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
- นำเมล็ดพันธุ์กัญชง ชื่อพันธุ์
Born จำกสำธำรณรัฐxxx
ไปปลูกทีไ่ ร่เฮมพ์ฮับ จังหวัด
พิษณุโลก แล้วนำส่วนต่ำงๆ
ของกัญชงที่ได้จำกกำรปลูกไป
จำหน่ำยให้ผู้ประกอบกำรรำย
อื่นทั้งในและต่ำงประเทศ
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใน
กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
หรือปรับปรุงพันธุ์
(โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงพันธุ์กัญชง
ไร่เฮมพ์ฮับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๕)
- นำเมล็ดพันธุ์กัญชง ชื่อพันธุ์
Born จำกสำธำรณรัฐxxx
ไปปลูกทีไ่ ร่เฮมพ์ฮับ จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อปรับปรุงพันธุ์

ลงชื่อ................พัฒนา เพียงพอ.................. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยพัฒนำ เพียงพอ……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...
ตรำประทับ
นิติบุคคล

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๓๐
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอนำเข้ำในแต่ละครั้ง

แบบ NAR.5(HEMP)

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ยื่นที่ อย.

คำขอรับใบอนุญำต
นำเข้ำหรือส่งออกซึ่งกัญชง
ในแต่ละครั้ง

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

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นผู้รับอนุญำต  นำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง ใบอนุญำตเลขที…
่ …กทม 2/2564 (น)…………………
 ส่งออกยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง ใบอนุญำตเลขที…
่ ………………………………………………

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้รับอนุญำต..........................................................บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด.........……………...............................……………………
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว.................นำย พัฒนำ ................ นำมสกุล.................. เพียงพอ..............……..........
0 9 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน..............(ถ้ำมี)
นิติบุคคล/บัตรประจำตัวผู้เสียภำษี เลขที่ ----
9 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
เลขรหัสประจำบ้ำน --
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..................1 อาคาร เฮมพ์ฮับ ชั้นที่ 25 ห้องที่ 2502....................หมู่ที่..................-….................
ตรอก/ซอย...................-...................ถนน.....................สายไหม..................... ตำบล/แขวง...................สำยไหม..........................
1 0 2 2 0
อำเภอ/เขต..............สำยไหม.........................จังหวัด.........กรุงเทพมหำนคร....................รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์…………....0 2590 0001.......... โทรสำร (ถ้ำมี)….………..……….-………………….อีเมล์ (ถ้ำมี)..................-......................
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำหรือส่งออก
สถำนทีช่ ื่อ .................................................................บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด..................................................................................
9 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
เลขรหัสประจำบ้ำน --
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.. 1 อาคาร เฮมพ์ฮับ ชั้นที่ 25 ห้องที่ 2502..... ตรอก/ซอย.......-...ถนน........สำยไหม.......หมู่ที่..-..
1 0 2 2 0
ตำบล/แขวง.....สำยไหม..... อำเภอ/เขต.........สำยไหม........จังหวัด.....กรุงเทพมหำนคร...............รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์…...0 2590 0001.............. โทรสำร(ถ้ำมี)….….……… -..……………….อีเมล์(ถ้ำมี)........................... -................................
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลกำรนำเข้ำ หรือส่งออก (โปรดกรอกเป็นภำษำอังกฤษ)
ชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้ำ (Name and address of Importer)………… Hemp-Hup Co., Ltd.………
…1, Hemp-Hup Building, room no. 2502, 25th floor, Sai Mai Road, Sai Mai, Sai Mai, Bangkok 10220…
ประเทศ (Country)……THAILAND....…
ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออก (Name and address of Exporter) …………Hemp Export Co., Ltd..…….......
……7, Hero Road, View City, 4507……. ประเทศ (Country)…………XXX…………
ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต (Name and address of Manufacturer)…………… Hemp Plant Co. Ltd ………………
……5, Star Road, Hemp City, 4506…… ประเทศ (Country)……… XXX ………
โดยทำง (Airfreight/Seafreight etc.)…………Airfreight………….
กรณีนำเข้ำ โปรดระบุด่ำนตรวจขำเข้ำ (Port of Entry)………… Suvarnabhumi Airport (Cargo) …………
กรณีส่งออก โปรดระบุด่ำนตรวจขำออก (Port of Export)……………-………………
และด่ำนตรวจขำเข้ำ (Port of Entry) ของประเทศปลำยทำง ……………-.………….
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๓๑
กัญชง ที่ขอนำเข้ำหรือส่งออก (Cannabis to be imported/exported)
(ลำดับที่)
Item

(จำนวน)
Quantity

No.

1

300 seeds

(ส่วนของกัญชง)

(ปริมำณสำรสำคัญ)

Name of substances or

Narcotic Drugs contained

Preparations

therein

Hemp Seeds

Cannabis

(ควบคุม)

(ปริมำณ)

(จำนวนรวม)

Schedule

Content

Total Quantity of
Narcotic Drugs

5

-

300 seeds

(Born species)

ส่วนที่ ๔ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำต)
(๒) สำเนำใบอนุญำตนำเข้ำหรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) แล้วแต่กรณี
(๒) ใบอนุญำตให้นำเข้ำกัญชงที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจของประเทศผู้นำเข้ำหรือหนังสือรับรองซึ่งออกโดยหน่วยงำนของรัฐของ
ประเทศปลำยทำงผู้รับกัญชง (กรณีกำรส่งออก (ถ้ำมี))

ส่วนที่ ๕ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตกัญชง
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงสถำนที่ และ ประเภทของกัญชง ที่ขออนุญำต จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผูอ้ นุญำตไว้
หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่
คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๔) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนีพ้ ร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทุก
ประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๕) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรื อ มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง ยำเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ เฉพำะกั ญ ชง พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้ อ มทั้ ง แนวทำงและหลั ก เกณ ฑ์ ต่ ำ งๆ
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือ
ที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใด ก็ต ำมที่เกีย่ วข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกีย่ วกับกำรอนุญำต
ของข้ำพเจ้ำเพือ่ ประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ลงชื่อ............. พัฒนำ เพียงพอ........... ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(…………นำย พัฒนำ เพียงพอ……………..)
วันที่.........2 เมษำยน 2564..................

หมำยเหตุ: ให้รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ และขีดข้อควำมทีไ่ ม่ต้องกำรออก

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๓๒
ส่วนที่ ๖ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
๖.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผูข้ ออนุญาตที่ตอ้ งชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถกู ต้อง แลระบุรายละเอียดที่ตอ้ งแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๖.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๖.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

๖.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ หลักฐำนและเอกสำรไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๖.๓ ต่อไป)
ลงชือ่ ..................................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..................................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ........................................................ผูข้ ออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๖.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำทีต่ ำมข้อ ๖.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผูข้ ออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๓๓
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอส่งออก

แบบกัญชง ๔

คำขอรับใบอนุญำต
ส่งออกยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่) อย. กรอก
ข้อมูลส่วนนี้
ยื่นที่ อย.
เลขรับที่.....๑/๖๔.(ส)..... วันทีร่ ับ........๕ ก.พ. ๖๔.......

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ....๒๕๖๔.....
 ขอเพิ่มประเภทของกัญชงที่ขออนุญำตส่งออกระหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้แล้ว ของใบอนุญำตเลขที่.....................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่...................... เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ............... (ไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อทีต่ รงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล............................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)..........................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต...................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่.................
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล...........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๓๔
๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................ ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี).........................................................................................................................................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์/
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ ..........................................................................บริษัท เฮมพ์ฮบั จำกัด.........................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ - ๙ ๒ - ๑ - ๑ ๒ ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๙ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๒ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....๑....หมู่ที่…-... อำคำร/หมู่บ้ำน.......เฮมพ์ฮับ......ชั้นที่.....๒๕..... ห้องที่.....๒๕๐๒......
ถ
ตรอก/ซอย..............-............ ถนน............สำยไหม.......... ตำบล/แขวง............สำยไหม............
อำเภอ/เขต...........สำยไหม..............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๒ ๒ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๒๕๙๐ ๐๐๐๑..... โทรสำร (ถ้ำมี)….....-........
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว...............................พัฒนำ................................ นำมสกุล...............................เพียงพอ..........................................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑ ๒ - ๓
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............๔ มกรำคม ๒๕๑๒............ อำยุ ........๕๒........... ปี ........-........ เดือน สัญชำติ...........ไทย..........
ถ
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑ ๓ ๕ ๗ - ๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๕......... หมู่ที่……-….. อำคำร/หมู่บำ้ น......ไอดินกลิ่นดำว.......ชัน้ ที่........-.......... ห้องที่........-..........
ถ
ตรอก/ซอย....ไอดินกลิ่นดำว ๑..... ถนน.....สำยไหม......... ตำบล/แขวง......สำยไหม......
อำเภอ/เขต.....สำยไหม......
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๒ ๒ ๐ โทรศัพท์…๐๙ ๑๐๐๐ ๐๐๐๐... โทรสำร (ถ้ำมี)........-.........
๐
อีเมล์ (ถ้ำมี)..........................................................................
pat_por@email.com...........................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๓๕
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลกำรส่งออกกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์)
 เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์อื่น)
 เพือ่ ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โปรดระบุชอื่ โครงกำร.......................................................................................................................................................................)
 เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่ส่งออก (ถ้ำมี)............................................................. บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด......................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๙ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๒ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.....๑.....หมู่ที่…-... อำคำร/หมู่บ้ำน............เฮมพ์ฮบั ............ชั้นที่..........๒๕.......... ห้องที่.......๒๕๐๒.......
ถ
ตรอก/ซอย..............-............ ถนน............สำยไหม.......... ตำบล/แขวง............สำยไหม............
อำเภอ/เขต...........สำยไหม...............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๒ ๒ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๒๕๙๐ ๐๐๐๑..... โทรสำร (ถ้ำมี)….....-.........
รำยละเอียดสถำนที่เก็บ (กรณีเป็นสถำนที่คนละแห่งกับสถำนที่ส่งออก)
ชื่อสถำนที่เก็บ(ถ้ำมี) ................……….....………………………........................................................................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน
(ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ถ
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..................หมู่ที่…...... อำคำร/หมู่บ้ำน........................ชั้นที่............................. ห้องที.่ ....................................
ตรอก/ซอย.............. ถนน............................ ตำบล/แขวง....................................... อำเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์...........................…... โทรสำร (ถ้ำมี)........-........
ถ
หมำยเหตุ: - หำกสถำนทีเ่ ก็บ มีมำกกว่ำ ๑ สถำนที่ โปรดแนบรำยละเอี
ยดข้อมูลเพิ่มเติม

ลำดับที่ ๑
กัญชงทีข่ ออนุญำตส่งออก
 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์….................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………......................
 ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
คือ……………………………………………………...……………………ช่อดอกกัญชงแห้ง……………………………………………….....……………………………

หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลประเภทของกัญชงที่จะส่งออก มีมำกกว่ำ ๑ ลำดับ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๓๖
ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ส่งออกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ส่งออก
 (๓) ภำพถ่ำยสถำนที่ส่งออก
 (๔) แผนกำรส่งออก
 (๕) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตทีท่ ่ำนเลือก
เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๖) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๗) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง สำหรับส่งออก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๖) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๗) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๘) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๙) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำร
อยู่ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ส่งออกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ส่งออก
 (๕) ภำพถ่ำยสถำนที่ส่งออก
 (๖) แผนกำรส่งออก
 (๗) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๘) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๙) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง สำหรับส่งออก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๘) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๙) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๐) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๑) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๓๗
นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จดั กำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดง
ภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ
ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ส่งออกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ส่งออก
 (๖) ภำพถ่ำยสถำนที่ส่งออก
 (๗) แผนกำรส่งออก
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยืน่ เอกสำรดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตทีท่ ่ำนเลือก
เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๙) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๑๐) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง สำหรับส่งออก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๙) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๐) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๑) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๒) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรส่งออก

ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้ประสำนงำน นำย/นำง/นำงสำว..........................โชคชัย............................ นำมสกุล..............................แสนฉลำด....................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)….................................................................-…............ หน่วยงำนที่สังกัด (ถ้ำมี)…………………..บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด…………………………
โทรศัพท์….....................๐๙ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗.............................. อีเมล์ (ถ้ำมี)................................................khunchok@email.com..........................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๓๘
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตส่งออกยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงสถำนที่ส่งออก ประเภทของกัญชงที่ขออนุญำตส่งออก จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้
หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ใน กฎกระทรวงกำรขอ
อนุญำต และกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp)
พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๔) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำม
รับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๕) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่ งออก
จำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำง
และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำมที่ เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร

ตรำประทับ
นิติบุคคล

ลงชื่อ................พัฒนา เพียงพอ.................. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยพัฒนำ เพียงพอ……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....มกรำคม..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๓๙
อย. กรอก

ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
ข้อมูลส่วนนี้
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......บัวขาว นราวัลย์ ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำยบัวขำว นรำวัลย์ ..……)
วันที่ .…๕.... เดือน ...กุมภำพันธ์.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..................................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..................................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๔๐
ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรส่งออก
แผ่นที่...๑.../....๑...

แผนกำรส่งออกยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ....๒๕๖๔.... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต ...................................................................บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด.......................................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร...................................................................นำยพัฒนำ เพียงพอ.......................................................................................
ลำดับที่

กำหนดกำรส่งออก
(ระบุเดือนและปี)

๑

ช่อดอกกัญชงแห้ง

ตรำประทับ
นิติบุคคล

ประเทศปลำยทำงผู้รับกัญชง
ประเทศ ZZZ – เพื่อจำหน่ำยให้ Hemp Health Product Co. Ltd.
ประเทศ ZZZ

ลงชื่อ.......พัฒนา เพียงพอ........ ผูข้ ออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยพัฒนำ เพียงพอ……………..)
วันที่ …๔... เดือน...กุมภำพันธ์... พ.ศ....๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๔๑
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอส่งออกในแต่ละครั้ง
แบบ NAR.5(HEMP)

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ยื่นที่ อย.

คำขอรับใบอนุญำต
นำเข้ำหรือส่งออกซึ่งกัญชง
ในแต่ละครั้ง

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

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นผู้รับอนุญำต  นำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง ใบอนุญำตเลขที…
่ …....................................................
 ส่งออกยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง ใบอนุญำตเลขที…
่ …กทม 1/2564 (ส)…………………

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้รับอนุญำต....................................……….....……................บริษัท เฮมพ์ฮบั จำกัด...................................................……………………
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว.............นำย พัฒนำ.............. นำมสกุล................. เพียงพอ..............……..........……………….
0 9 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน...................(ถ้ำมี)
นิติบุคคล/บัตรประจำตัวผู้เสียภำษี เลขที่ ----
9 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
เลขรหัสประจำบ้ำน --
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่............1 อาคาร เฮมพ์ฮับ ชัน้ ที่ 25 ห้องที่ 2502.......หมู่ที่.........-........................................................
ตรอก/ซอย..........................-............................ถนน..................สายไหม.............. ตำบล/แขวง.....................สายไหม..........................
1 0 2 2 0
อำเภอ/เขต.........สายไหม.........................จังหวัด..............กรุงเทพมหำนคร.........รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์…....0 2590 0001.......... โทรสำร (ถ้ำมี)….…..………….-……………….อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................-...................................
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำหรือส่งออก
สถำนทีช่ ื่อ ..............................................................................บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด............................................................................
9 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
เลขรหัสประจำบ้ำน --
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่... 1... อาคาร เฮมพ์ฮับ ชัน้ ที่ 25 ห้องที่ 2502...ตรอก/ซอย....-....ถนน.......สายไหม......หมู่ที่......-.......
1 0 2 2 0
ตำบล/แขวง......สายไหม.......... อำเภอ/เขต.........สายไหม........จังหวัด......กรุงเทพมหำนคร........รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์…...0 2590 0001.............. โทรสำร(ถ้ำมี)….…-.………..……………….อีเมล์(ถ้ำมี).....-.............................................................
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลกำรนำเข้ำ หรือส่งออก (โปรดกรอกเป็นภำษำอังกฤษ)
ชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้ำ (Name and address of Importer)………… Hemp Health Product Co., Ltd.………
…205, Health Road, Wow City, 2563…
ประเทศ (Country)……ZZZ ….….
ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออก (Name and address of Exporter) ....... Hemp-Hup Co., Ltd.………
…1, Hemp-Hup Building, room no. 2502, 25th floor, Sai Mai Road, Sai Mai, Sai Mai, Bangkok 10220…………………
ประเทศ (Country)……THAILAND...…
ชื่อและที่อยู่ของผูผ้ ลิต (Name and address of Manufacturer)…… Hemp-Hup Co. Ltd.……
…1, Hemp-Hup Building, room no. 2502, 25th floor, Sai Mai Road, Sai Mai, Sai Mai, Bangkok 10220………………
ประเทศ (Country)……THAILAND..…..
โดยทำง (Airfreight/Seafreight etc.)………Airfreight………
กรณีนำเข้ำ โปรดระบุด่ำนตรวจขำเข้ำ (Port of Entry)……………-……………
กรณีส่งออก โปรดระบุด่ำนตรวจขำออก (Port of Export)…….……… Suvarnabhumi Airport (Cargo) …………………………
และด่ำนตรวจขำเข้ำ (Port of Entry) ของประเทศปลำยทำง …………… Wow Airport.………….
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๔๒
กัญชง ที่ขอนำเข้ำหรือส่งออก (Cannabis to be imported/exported)
(ลำดับที่) (จำนวน)
Item Quantity
No.
1

100
grams

(ส่วนของกัญชง)
Name of substances
or Preparations

(ปริมำณสำรสำคัญ)
Narcotic Drugs
contained therein

(ควบคุม)
Schedule

(ปริมำณ)
Content

(จำนวนรวม)
Total Quantity
of
Narcotic Drugs

Hemp’s dried flower

Cannabis

5

-

100 grams

ส่วนที่ ๔ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำต)
(๓) สำเนำใบอนุญำตนำเข้ำหรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) แล้วแต่กรณี
(๒) ใบอนุญำตให้นำเข้ำกัญชงที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจของประเทศผู้นำเข้ำหรือหนังสือรับรองซึ่งออกโดยหน่วยงำนของ
รัฐของประเทศปลำยทำงผู้รับกัญชง (กรณีกำรส่งออก (ถ้ำมี))

ส่วนที่ ๕ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตกัญชง
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงสถำนที่ และ ประเภทของกัญชง ที่ขออนุญำต จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผูอ้ นุญำตไว้
หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่
คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๔) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนีพ้ ร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๕) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรื อ มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง ยำเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ เฉพำะกั ญ ชง พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้ อ มทั้ ง แนวทำงและหลั ก เกณ ฑ์ ต่ ำ งๆ
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือ
ที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใด ก็ต ำมที่เกีย่ วข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกีย่ วกับกำรอนุญำต
ของข้ำพเจ้ำเพือ่ ประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ลงชื่อ.......พัฒนำ เพียงพอ....... ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(…………นำย พัฒนำ เพียงพอ………..)
วันที่.........๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๔.............

หมำยเหตุ: ให้รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ และขีดข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๔๓
ส่วนที่ ๖ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
๖.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๖.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๖.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
๖.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ หลักฐำนและเอกสำรไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๖.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..................................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชือ่ ..................................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๖.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๖.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๔๔
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอจำหน่ำย

แบบกัญชง ๕

คำขอรับใบอนุญำต
จำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่) สสจ. กรอก
 สถำนที่ผลิตตัง้ อยู่ในต่ำงจังหวัด
ข้อมูลส่วนนี้
ยืน่ ที่ สสจ. พิษณุโลก (โปรดระบุ)
เลขรับที่ ๑/๖๔ (จ) วันที่รับ ๕ ก.พ. ๖๔
 สถำนที่จำหน่ำยตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.
เลขรับที่................................. วันทีร่ ับ..................................

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ....๒๕๖๔.....
 ขอเพิ่มสถำนทีจ่ ำหน่ำย ระหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้แล้ว ของเลขที่อ้ำงอิงที่.................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่.......................................................................................................................................................................................................
เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ............ (ไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อทีต่ รงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล............................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น...............................................ชั้นที่............. ห้องที.่ ............
ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี).........................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต...................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน.........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................. หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่.................
ตรอก/ซอย............................. ถนน................................. ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล..........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น...............................................ชั้นที่............. ห้องที.่ ............
ตรอก/ซอย............................. ถนน................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี).........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๔๕

๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง.................................. อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี).........................................................................................................................................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์/
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ ..........................................................................บริษัท เฮมพ์ฮบั จำกัด.........................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ - ๑ ๒ - ๑ - ๑ ๒ ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๙ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๒ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....๑....หมู่ที่…-... อำคำร/หมู่บ้ำน.......เฮมพ์ฮับ......ชั้นที่.....๒๕..... ห้องที่.....๒๕๐๒......
ถ
ตรอก/ซอย..............-............ ถนน............สำยไหม.......... ตำบล/แขวง............สำยไหม............
อำเภอ/เขต...........สำยไหม..............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๒ ๒ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๒๕๙๐ ๐๐๐๑..... โทรสำร (ถ้ำมี)….....-........
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว...............................พัฒนำ................................ นำมสกุล...............................เพียงพอ..........................................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑ ๒ - ๓
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............๔ มกรำคม ๒๕๑๒............ อำยุ ........๕๒........... ปี ........-........ เดือน สัญชำติ...........ไทย..........
ถ
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑ ๓ ๕ ๗ - ๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๕......... หมู่ที่……-….. อำคำร/หมู่บำ้ น......ไอดินกลิ่นดำว.......ชัน้ ที่........-.......... ห้องที.่ .......-..........
ถ
ตรอก/ซอย....ไอดินกลิ่นดำว ๑..... ถนน.....สำยไหม......... ตำบล/แขวง......สำยไหม......
อำเภอ/เขต.....สำยไหม......
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๒ ๒ ๐ โทรศัพท์…๐๙ ๑๐๐๐ ๐๐๐๐... โทรสำร (ถ้ำมี)........-.........
๐
อีเมล์ (ถ้ำมี)..........................................................................
pat_por@email.com...........................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๔๖
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสถำนที่จำหน่ำยกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
สถำนที่ลำดับที่ ๑
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์)
 (๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖))
 (๒) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น
 (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โปรดระบุชอื่ โครงกำร..................................................................................................................................................................)
 (๖) เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่จำหน่ำย (ถ้ำมี)......................................................................... ไร่เฮมพ์ฮบั ..............................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๙ ๓ ๕ ๙ - ๙ ๒ ๔ ๖ ๘ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......๑๐........ หมู่ที่…..-.…. อำคำร/หมู่บ้ำน.................-.......................ชั้นที่......-....... ห้องที.่ .........-.............
ถ
ตรอก/ซอย............-................ ถนน.......นครไทย - ชำติตระกำร....... ตำบล/แขวง......นครไทย...... อำเภอ/เขต...........นครไทย...........
จังหวัด.........พิษณุโลก........... รหัสไปรษณีย์ ๖ ๕ ๑ ๒ ๐ โทรศัพท์….๐ ๕๕๐๐ ๐๐๐๐...... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-.........
กัญชงทีข่ ออนุญำตจำหน่ำย
 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
คือ………………………………………………………………………….……... ช่อดอกกัญชงแห้ง…………………………………………………………………

เพื่อจำหน่ำยให้แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตผลิต ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง ที่ใบอนุญำตดังกล่ำวยังมีผลในทำงกฎหมำย ณ วันที่จำหน่ำย เท่ำนั้น

หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลส่วนที่ ๒ มีมำกกว่ำ ๑ สถำนที่ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิม่ เติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๔๗

ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่จำหน่ำยและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่จำหน่ำย
 (๓) ภำพถ่ำยสถำนที่จำหน่ำย
 (๔) แผนกำรจำหน่ำย
 (๕) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๖) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๗) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๘) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๙) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่จำหน่ำย เส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่จำหน่ำย
 (๓) ภำพถ่ำยสถำนที่จำหน่ำย
 (๔) แผนกำรจำหน่ำย
 (๕) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๖) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๗) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๘) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๙) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๔๘

นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จดั กำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดง
ภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ
ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัตอิ ำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่จำหน่ำย เส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่จำหน่ำย
 (๖) ภำพถ่ำยสถำนที่จำหน่ำย
 (๗) แผนกำรจำหน่ำย
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๙) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๐) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๑) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๒) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรจำหน่ำย

ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้ประสำนงำน นำย/นำง/นำงสำว..........................โชคชัย............................ นำมสกุล..............................แสนฉลำด....................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)….................................................................-…............ หน่วยงำนที่สังกัด (ถ้ำมี)…………………..บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด…………..………………………
โทรศัพท์….....................๐๙ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗.............................. อีเมล์ (ถ้ำมี)................................................khunchok@email.com.....................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๔๙

ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตจำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงสถำนที่จำหน่ำย ประเภทของกัญชงทีข่ ออนุญำตจำหน่ำย และแผนกำรจำหน่ำย จำกที่ได้ให้
ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่
คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๔) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทุก
ประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับควำมเป็นจริง
ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๕) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือ ที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมู ลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำมที่เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร

ตรำประทับ
นิติบุคคล

ลงชื่อ................พัฒนา เพียงพอ.................. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยพัฒนำ เพียงพอ……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๕๐
ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
สสจ. กรอก
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
ข้อมูลส่วนนี้
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......ปาล์ม ชมสวน ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำยปำล์ม ชมสวน..……)
วันที่ .…๕.... เดือน ...กุมภำพันธ์.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชือ่ ..................................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชือ่ ..................................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผูข้ ออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชือ่ .............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชือ่ .............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๕๑
ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรจำหน่ำย
แผ่นที่...๑.../....๑...

แผนกำรจำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ....๒๕๖๔.... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต .....................................................................บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด.................................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร....................................................................นำยพัฒนำ เพียงพอ...................................................................................
ลำดับที่
๑

ชื่อและที่อยูข่ องผู้ซื้อ
บริษัท กัญชงกู๊ด จำกัด เลขที่ ๕๑ อำคำรกัญชงกู๊ด ชั้นที่ ๒
ห้องที่ ๒๐๑ ถนนพุทธมณฑลสำย ๑ แขวงบำงระมำด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหำนคร (มีเอกสำรยืนยันกำรสั่งซื้อ)

ส่วนของกัญชงทีจ่ ำหน่ำย
ช่อดอกกัญชงแห้ง

ทั้งนี้ขอรับรองว่ำจะจำหน่ำยให้แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตผลิต ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ เฉพำะกัญชง ที่ใบอนุญำตดังกล่ำวยังมีผลในทำงกฎหมำย ณ วันที่จำหน่ำยให้ เท่ำนั้น

ตรำประทับ
นิติบุคคล

ลงชื่อ................พัฒนา เพียงพอ.................. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยพัฒนำ เพียงพอ……………..)
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

หมำยเหตุ : แผนกำรจ ำหน่ ำ ย จะไม่ ร วมกรณี ก ำรจ ำหน่ ำ ยที่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ำรั บ ยำกั ญ ชงเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ท ำงกำรแพทย์
เนื่องจำกผู้รับอนุญำตมีหน้ำที่ต้องรำยงำนตำมประกำศคณะกรรมกำรยำเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดแบบกำรจัดทำบัญชีรับจ่ำยและ
รำยงำนเกี่ยวกับกำรผลิต กำรนำเข้ำ กำรส่งออก กำรจำหน่ำย กำรมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชำและ
กัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๕๒
ตัวอย่ำงใบอนุญำตผลิต (ปลูก)
แบบ กัญชง ๑-๑

รูปแบบเลขที่อ้ำงอิงและ
เลขที่ใบอนุญำตเป็นตัวอย่ำง
เพื่อประกอบกำรอธิบำย
เท่ำนั้น

ใบอนุญำต
ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง

เลขที่อ้ำงอิง.....พล ๒/๒๕๖๔ (ป).....
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
.......บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด......
โดยมี.............................................................นำยพัฒนำ เพียงพอ......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ .....พล ๑/๒๕๖๔ (ป)......
พื้นที่ลำดับที่......๑.......
ณ สถำนทีป่ ลูกชื่อ.....................................................................ไร่เฮมพ์ฮับ......................................................................................
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ .....เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม และ เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
หรือปรับปรุงพันธุ์.....
ตั้งอยู่เลขที่......................................................................๑๐............................................................................. หมู่ที่.........-..........
ตรอก/ซอย........-......... ถนน.....นครไทย – ขำติตระกำร...... ตำบล/แขวง........นครไทย........ อำเภอ/เขต............นครไทย...........
จังหวัด........พิษณุโลก......... รหัสไปรษณีย์.......๖๕๑๒๐....... โทรศัพท์......๐ ๕๕๐๐ ๐๐๐๐........ โทรสำร.................-..................
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก..................................................................................๕ ไร่.........................................................................................
ค่ำพิกัดแปลงปลูก..........................................................๑๖̊ ๒๑'๑๒.๓๓" N ๑๐๐̊ ๑๖'๒๗.๖๐" E.......................................................
ชื่อพันธุ์......................................Born.................................... แหล่งที่มำ...............................สำธำรณรัฐxxx..................................
ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก.........เมล็ด.........วิธีกำรปลูก......-...... รูปแบบกำรปลูก..........................กลำงแจ้ง (Outdoor)............................
หมำยเหตุ.....วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ เป็นไปตำม “โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงพันธุ์กัญชงไร่เฮมพ์ฮับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕”.......
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๕........... เดือน ...........พฤษภำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๕๓
ตัวอย่ำงใบอนุญำตผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก)
แบบกัญชง ๒-๑
รูปแบบเลขที่อ้ำงอิงและ
เลขที่ใบอนุญำตเป็นตัวอย่ำง
เพื่อประกอบกำรอธิบำย
เท่ำนั้น

ใบอนุญำต
ผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง

เลขที่อ้ำงอิง.....กทม ๑/๒๕๖๔ (มป).....
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
.......บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด......
โดยมี.............................................................นำยพัฒนำ เพียงพอ......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ .....กทม ๑/๒๕๖๔ (มป)...... สถำนที่ลำดับที.่ .........๑............
ณ สถำนทีช่ ื่อ.................................................................ห้องปฏิบัตกิ ำรบริษัท เฮมพ์ฮบั จำกัด...............................................................
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ.............................เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์............................
ตั้งอยู่เลขที่..........๑ อำคำรเฮมพ์ฮับ ชั้นที่ ๒๕ ห้อง ๒๕๐๒...... หมู่ที่........-......... ตรอก/ซอย.........-.......... ถนน.....สำยไหม.......
ตำบล/แขวง ....................สำยไหม...................... อำเภอ/เขต ............สำยไหม…..........จังหวัด............กรุงเทพมหำนคร...............
รหัสไปรษณีย์ ............๑๐๒๒๐................ โทรศัพท์ .......................๐ ๒๕๙๐ ๐๐๐๑...................โทรสำร ..................-...................
หมำยเหตุ .............สกัดสำรจำกช่อดอกกัญชงแห้ง พันธุ์ Born ซึ่งบริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด ปลูกที่ไร่เฮมพ์ฮบั จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อใช้ในโครงกำรศึกษำวิจัยเพือ่ ปรับปรุงพันธุ์กัญชงไร่เฮมพ์ฮบั ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕............
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๓๐........... เดือน ...........มีนำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๕๔
ตัวอย่ำงใบอนุญำตนำเข้ำ
แบบ กัญชง ๓-๑
รูปแบบเลขที่ใบอนุญำตเป็น
ตัวอย่ำงเพื่อประกอบกำร
อธิบำยเท่ำนั้น

ใบอนุญำต
นำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ .....กทม ๒/๒๕๖๔ (น)......
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
.......บริษัท เฮมพ์ฮบั จำกัด......
โดยมี.............................................................นำยพัฒนำ เพียงพอ......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตนำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ .....เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม และ เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ
วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์.....
ณ สถำนทีช่ ื่อ..............................................................บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด..................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่..........๑ อำคำรเฮมพ์ฮับ ชั้นที่ ๒๕ ห้อง ๒๕๐๒...... หมู่ที่........-......... ตรอก/ซอย.........-.......... ถนน.....สำยไหม.......
ตำบล/แขวง ....................สำยไหม...................... อำเภอ/เขต ............สำยไหม…..........จังหวัด............กรุงเทพมหำนคร...............
รหัสไปรษณีย์ ............๑๐๒๒๐................ โทรศัพท์ .......................๐ ๒๕๙๐ ๐๐๐๑...................โทรสำร ..................-.................
สถำนที่เก็บชื่อ...................................................................บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด...........................................................................
ตั้งอยู่เลขที่..........๑ อำคำรเฮมพ์ฮับ ชั้นที่ ๒๕ ห้อง ๒๕๐๒...... หมู่ที่........-......... ตรอก/ซอย.........-.......... ถนน.....สำยไหม.......
ตำบล/แขวง ....................สำยไหม...................... อำเภอ/เขต ............สำยไหม…..........จังหวัด............กรุงเทพมหำนคร...............
รหัสไปรษณีย์ ............๑๐๒๒๐................ โทรศัพท์ .......................๐ ๒๕๙๐ ๐๐๐๑...................โทรสำร ..................-.................
ประเภทของกัญชงที่ได้รบั อนุญำตนำเข้ำ คือ.......เมล็ดพันธุ์ ชื่อพันธุ์ Born จำกสำธำรณรัฐxxx ปริมำณ ๓๐๐ เมล็ด........
หมำยเหตุ .............วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ เป็นไปตำม “โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงพันธุ์กัญชงไร่เฮมพ์ฮับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕”............
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๓๐........... เดือน ...........มีนำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๕๕
ตัวอย่ำงใบอนุญำตนำเข้ำในแต่ละครั้ง
Form NAR.5(HEMP)-1

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
NONTHABURI
THAILAND

IMPORT AUTHORIZATION
NARCOTIC DRUGS
Import Authorization No. …IMPN5-17 B.E. 2564………..
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 :Hemp-Hup Co., Ltd.
Importer : Name : ……………………………….

Exporter : Name :

Hemp Export Co., Ltd.

1, Hemp-Hup Building,
Address : room no. 2502, 25th floor,
Address :
7, Hero Road, View
Sai Mai Road, Sai Mai,
City, 4507
Sai Mai, Bangkok 10220
XXX
THAILAND
Importer’s Application No. : ………………….……. Dated : …………………………………
Port of Entry : … Suvarnabhumi Airport (Cargo)… Transported by : … Airfreight …
Substances or preparations to be imported :Item
No.

Quantity

1

300 Seeds

Name of substances or
Preparations

Narcotic Drugs
contained therein

Cannabis
Hemp Seeds
(Born species)
Total Number of Items : …one…

Date of Issuance : …5 April 2021….……
(day) (month) (year)

Schedule

Content

Total Quantity
of
Narcotic Drugs

5

-

300 Seeds

Date of Expiry : …5 October 2021…………..
(day) (month) (year)

………………………………………………………
(Signature of Secretary General with official stamp)
Special Conditions :1.
2.

This authorization is valid for one shipment only.
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.

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๕๖
Endorsement by the Customs Official of Thailand
Date of import : ……………………………………
Amount imported :in the amounts indicated
only in the amount of …………………...

Please return to :Narcotics Control Division
Food and Drug Administration
Ministry of Public Health

Signature ……………………………….
Title ……………………………………..

Tiwanon Rd.
Nonthaburi 11000, THAILAND.

Date ……………………………………..

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๕๗
ตัวอย่ำงใบอนุญำตส่งออก
แบบ กัญชง ๔-๑

ใบอนุญำต
ส่งออกยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ ..กทม ๑/๒๕๖๔ (ส)...
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
.......บริษัท เฮมพ์ฮบั จำกัด......
โดยมี.............................................................นำยพัฒนำ เพียงพอ......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตส่งออกยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ..............................เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม........................
ณ สถำนทีช่ ื่อ..............................................................บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด..................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่..........๑ อำคำรเฮมพ์ฮับ ชั้นที่ ๒๕ ห้อง ๒๕๐๒...... หมู่ที่........-......... ตรอก/ซอย.........-.......... ถนน.....สำยไหม.......
ตำบล/แขวง ....................สำยไหม...................... อำเภอ/เขต ............สำยไหม…..........จังหวัด............กรุงเทพมหำนคร...............
รหัสไปรษณีย์ ............๑๐๒๒๐................ โทรศัพท์ .......................๐ ๒๕๙๐ ๐๐๐๑...................โทรสำร ..................-.................
สถำนที่เก็บชื่อ............................................................บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด..................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่..........๑ อำคำรเฮมพ์ฮับ ชั้นที่ ๒๕ ห้อง ๒๕๐๒...... หมู่ที่........-......... ตรอก/ซอย.........-.......... ถนน.....สำยไหม.......
ตำบล/แขวง ....................สำยไหม...................... อำเภอ/เขต ............สำยไหม…..........จังหวัด............กรุงเทพมหำนคร...............
รหัสไปรษณีย์ ............๑๐๒๒๐................ โทรศัพท์ .......................๐ ๒๕๙๐ ๐๐๐๑...................โทรสำร ..................-.................
ประเภทของกัญชงที่ได้รบั อนุญำตส่งออก คือ................................................ช่อดอกกัญชงแห้ง......................................................
หมำยเหตุ...........................................................................................................................................................................................
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนั้น
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๓๐........... เดือน ...........มีนำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๕๘
ตัวอย่ำงใบอนุญำตส่งออกในแต่ละครั้ง
Form NAR.5(HEMP)-2

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
NONTHABURI
THAILAND

EXPORT AUTHORIZATION
NARCOTIC DRUGS
Export Authorization No. …EXPN5-1 B.E. 2564….
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 :Hemp-Hup Co., Ltd.
Exporter : Name : …………………………

Hemp Health Product Co., Ltd.
Importer : Name : …………………………….…

1, Hemp-Hup Building,
Address: : room no. 2502, 25th floor,
Address : 205, Health Road,
Wow City, 2563,
Sai Mai Road, Sai Mai,
ZZZ
Sai Mai, Bangkok 10220
THAILAND
Referenced Import Authorization No. : ……IMPZ202156.……... dated ……3 March 2021…..……
Issued by ……Narcotics control Bureau…………………….. of ……ZZZ………………
(Name of agency having issued the import authorization)

(Name of the importing country)

Port of Export : … Suvarnabhumi Airport (Cargo)… Port of Entry : ……Wow Airport……
Transported by : ……Airfreight…….
Substances or preparations to be exported :Item Quantity
No.
1.

Name of substances or
Preparations

Narcotic Drugs
contained therein

Schedule

Content

Hemp’s dried flower

Cannabis

5

-

100
grams

Total
Quantity of
Narcotic
Drugs
100 grams

Total Number of Items : …one…
Date of Issuance : ……30 August 2021…..
Date of Expiry : ……31 December 2021...…...
(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.

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๕๙
Endorsement by competent authority of importing country
Date of import : ……………………………………
Please return to :Amount imported :Narcotics Control Division
in the amounts indicated
only in the amount of …………………...

Food and Drug Administration
Ministry of Public Health

Signature ……………………………….

Tiwanon Rd.

Title ……………………………………..

Nonthaburi 11000, THAILAND.

Date ……………………………………..

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๖๐
ตัวอย่ำงใบอนุญำตจำหน่ำย
แบบ กัญชง ๕-๑
รูปแบบเลขที่อ้ำงอิงและ
เลขที่ใบอนุญำตเป็นตัวอย่ำง
เพื่อประกอบกำรอธิบำย
เท่ำนั้น

ใบอนุญำต
จำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง

เลขที่อ้ำงอิง.....พล ๑/๒๕๖๔ (น).....
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
.......บริษัท เฮมพ์ฮบั จำกัด......
โดยมี.............................................................นำยพัฒนำ เพียงพอ......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตจำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ณ สถำนทีช่ ื่อ..................................................................... ไร่เฮมพ์ฮับ............................................................................
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ.......................................เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม........................................
ตั้งอยู่เลขที่..................๑๐..................หมู่ที่............-.............. ตรอก/ซอย.............-.............. ถนน.......นครไทย -ชำติตระกำร......
ตำบล/แขวง....................นครไทย.................. อำเภอ/เขต...............นครไทย....................จังหวัด.................พิษณุโลก..................
รหัสไปรษณีย์..............๖๕๑๒๐.............. โทรศัพท์ ..............๐ ๕๕๐๐ ๐๐๐๐...............โทรสำร .......................-..........................
ประเภทของกัญชง (Hemp) ทีข่ ออนุญำตจำหน่ำย คือ...........................................ช่อดอกกัญชงแห้ง............................................
หมำยเหตุ ........................................................................................................................................................................................
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๕........... เดือน ...........มีนำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๖๑
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอมีไว้ในครอบครอง
(บริษัท กัญชงกู๊ด จากัด ที่ขอซื้อดอกกัญชงแห้ง ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จากบริษัท เฮมพ์ฮับ จากัด)

แบบกัญชง ๖

คำขอรับใบอนุญำต

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
 สถำนที่ครอบครองตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด
ยืน่ ที่ สสจ. ...........................................................(โปรดระบุ)
เลขรับที่................................. วันที่รับ..................................

มีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง
 สถำนที่ครอบครองตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.

เลขรับที่.......๑/๖๔ (ค)....... วันที่รับ.......๑๑ ต.ค. ๖๔.........

อย. กรอก

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ข้อมูลส่วนนี้
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ....๒๕๖๔.....
 ขอเพิ่มสถำนที่ครอบครอง ระหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้แล้ว ของเลขที่อ้ำงอิงที่……………………………………………………………………………………
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่........................................................................................................................................................................................................
เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ............ (ไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อทีต่ รงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล............................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง.................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี).........................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต...................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน.........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................. หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่.................
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ตำบล/แขวง.................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว.................................................................... นำมสกุล...........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง.................................. อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี).........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๖๒

๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมูท่ ่ี………. อำคำร/หมู่บำ้ น...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง.................................. อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี).........................................................................................................................................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อ ..............................................................................บริษัท กัญชงกู๊ด จำกัด..........................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ - ๘ ๒ ๑ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๘
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๘ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๒ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....๕๑....หมู่ที่..…-….. อำคำร/หมู่บ้ำน...กัญชงกู๊ด....ชัน้ ที่.....๒..... ห้องที่.....๒๐๑......
ถ
ตรอก/ซอย..............-............ ถนน...พุทธมณฑลสำย ๑.... ตำบล/แขวง............บำงระมำด............
อำเภอ/เขต...........ตลิ่งชัน.............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๑ ๗ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๒๐๐๐ ๐๐๐๐..... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-..........
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................เสริม................................... นำมสกุล...............................ชำนำญ..........................................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑ ๒ - ๓
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............๔ มกรำคม ๒๕๑๒............ อำยุ ........๕๒........... ปี ........-........ เดือน สัญชำติ...........ไทย..........
ถ
๓
๗
๐
๒
๓
๕
๔
๖
๘
๐ - ๘ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๒๘......... หมู่ที่……-….. อำคำร/หมู่บำ้ น......คอนเนคชั่น.......ชั้นที่........-.......... ห้องที่........-..........
ถ
ตรอก/ซอย...........-............ ถนน......พุทธมณฑลสำย ๑....... ตำบล/แขวง............บำงระมำด............
อำเภอ/เขต........ตลิ่งชัน........
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๑ ๗ ๐ โทรศัพท์…๐๙ ๘๐๐๐ ๐๐๐๐... โทรสำร (ถ้ำมี)........-.........
๐
อีเมล์ (ถ้ำมี)..............................................................................serm@email.com...............................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๖๓
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสถำนที่ครอบครองกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน)
สถำนที่ลำดับที่ ๑
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์)
 (๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖))
 (๒) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น
 (๓) เพือ่ ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โปรดระบุชอื่ โครงกำร.....................................................................................................................................................................)
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่ครอบครอง (ถ้ำมี)…..................………………………………...……บริษัท กัญชงกูด๊ จำกัด…….........................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๘ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๒ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....๕๑....หมู่ที่..…-….. อำคำร/หมู่บำ้ น..................กัญชงกู๊ด..................ชั้นที่.....๒..... ห้องที่.........๒๐๑..........
ถ
ตรอก/ซอย..............-............ ถนน...พุทธมณฑลสำย ๑.... ตำบล/แขวง............บำงระมำด............ อำเภอ/เขต...........ตลิ่งชัน..................
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๑ ๗ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๒๐๐๐ ๐๐๐๐..... โทรสำร (ถ้ำมี)....…......-...........
กัญชงทีข่ ออนุญำตครอบครอง
 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
๑. ชื่อผลิตภัณฑ์……………………………………………………………................................ปริมำณ....................................................................
แหล่งที่มำ…………………………………………………………………...............…………….....................………………………………………....…………
๒. ชื่อผลิตภัณฑ์……………………………………………………………................................ปริมำณ....................................................................
แหล่งที่มำ…………………………………………………………………...............…………….....................………………………………………....…………
๓. ชื่อผลิตภัณฑ์…………………………………………………………….................................ปริมำณ...................................................................
แหล่งที่มำ…………………………………………………………………...............…………….....................………………………………………....…………
 ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
๑. คือ…………………..……….....…ช่อดอกกัญชงแห้ง.........................................……ปริมำณ.............ไม่เกิน ๕ กิโลกรัม..................
แหล่งที่มำ………………………………………………….........……บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด..................………………………………………...…………
๒. คือ…………………………………………………………………..............................…...……ปริมำณ....................................................................
แหล่งที่มำ…………………………………………………………………...............…………….....................………………………………………....…………
๓. คือ…………………………………………………………………..............................…...……ปริมำณ....................................................................
แหล่งที่มำ…………………………………………………………………...............…………….....................………………………………………....…………

หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลส่วนที่ ๒ มีมำกกว่ำ ๑ สถำนที่ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิม่ เติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๖๔
ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนทีค่ รอบครองและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ครอบครอง ที่ระบุลำดับสถำนที่ครอบครองเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต
 (๓) ภำพถ่ำยสถำนที่ครอบครอง
 (๔) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๕) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิม่ เติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๖) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๗) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๘) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๙) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนทีค่ รอบครองและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ครอบครอง ที่ระบุลำดับสถำนที่ครอบครองเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต
 (๓) ภำพถ่ำยสถำนที่ครอบครอง
 (๔) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๕) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิม่ เติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๖) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้รว่ มศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๗) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๘) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๙) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๖๕
นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จดั กำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดง
ภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ
ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัตอิ ำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) แผนที่แสดงที่ตงั้ สถำนที่ครอบครองและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ครอบครอง ที่ระบุลำดับสถำนที่ครอบครองเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต
 (๖) ภำพถ่ำยสถำนที่ครอบครอง
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิม่ เติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๙) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๐) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๑) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๒) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรใช้ประโยชน์
เฉพำะวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีตอ่ อำยุใบอนุญำต)
ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับกำรอนุญำตในปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ
๑. ชื่อโครงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………
๒. ระยะเวลำกำรศึกษำวิจยั .................................................................................................................................................................................
๓. สรุปผลกำรศึกษำวิจยั ......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………
หมำยเหตุ: - สำมำรถแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้ประสำนงำน นำย/นำง/นำงสำว..........................ปีใหม่............................ นำมสกุล.................................อุ่นใจ.........................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)…....................................-.............................…............ หน่วยงำนที่สังกัด (ถ้ำมี)….....………………..บริษัท กัญชงกู๊ด จำกัด………………….…………
โทรศัพท์….....................๐๙ ๘๘๒๓ ๔๕๖๗.............................. อีเมล์ (ถ้ำมี)..................................................pemai@email.com..........................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๖๖
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงสถำนที่ครอบครอง ประเภทของกัญชงที่ขออนุญำตครอบครอง และแผนกำรใช้ประโยชน์
จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่
คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๔) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๕) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำมที่เกี่ ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ลงชื่อ............เสริม ชานาญ.............. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(……………………นำยเสริม ชำนำญ………………..)
วันที่ ....…๑๐..... เดือน .......ตุลำคม........ พ.ศ. ..…๒๕๖๔……..

S

ตรำประทับ
นิติบุคคล

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๖๗

อย. กรอก
ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
ข้อมูลส่วนนี้
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตทีต่ ้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......บัวขาว นราวัลย์ ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำยบัวขำว นรำวัลย์ ..……)
วันที่ .…๑๑.... เดือน ...ตุลำคม.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชือ่ ..................................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชือ่ ..................................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผูข้ ออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชือ่ .............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชือ่ .............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๖๘
ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรใช้ประโยชน์
(บริษัท กัญชงกู๊ด จากัด ที่ขอซื้อดอกกัญชงแห้ง ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จากบริษัท เฮมพ์ฮับ จากัด)
แผ่นที.่ ..๑.../....๑...

แผนกำรใช้ประโยชน์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต......................................................................บริษัท กัญชงกู๊ด จำกัด..................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร.....................................................................นำยเสริม ชำนำญ.......................................................................
ลำดับที่
๑

ส่วนของกัญชงทีใ่ ช้ประโยชน์
ช่อดอกกัญชงแห้ง
- พันธุ์ Born
- ปริมำณไม่เกิน ๕ กิโลกรัม
- แหล่งที่มำ คือ บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด

กำรนำกัญชงไปใช้ประโยชน์
สกัดสำร cannabidiol (CBD) จำกช่อดอกกัญชงแห้ง
ให้ ได้ สำรสกัดที่มี CBD เป็ นส่ว นประกอบและมีสำร
tetrahydrocannabinol (THC) ไม่ เกิ น ร้ อ ย ล ะ
๐.๒ โดยน้ำหนัก เพื่อนำสำรสกัดดังกล่ำวไปจำหน่ำย
ให้แก่ผู้ประกอบกำรรำยอื่น ๆ ที่จะนำไปทำผลิตภัณฑ์
ต่ำงๆ ต่อไป

กำหนดกำรใช้ประโยชน์
(ระบุเดือนและปี)
สกัดสำร
เดือน ธันวำคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ............เสริม ชานาญ.............. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(……………………นำยเสริม ชำนำญ………………..)
วันที่ ....…๑๐..... เดือน .......ตุลำคม........ พ.ศ. ..…๒๕๖๔……..

S

ตรำประทับ
นิติบุคคล

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๖๙
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก)
(บริษัท กัญชงกู๊ด จากัด ที่ขอซื้อดอกกัญชงแห้ง ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จากบริษัท เฮมพ์ฮับ จากัด)

แบบกัญชง ๒

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด
ยื่นที่ สสจ. ......................... (โปรดระบุ)
คำขอรับใบอนุญำต
เลขรับที่.................... วันที่รับ....................
ผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕

เฉพำะกัญชง

 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.
เลขรับที่ ๑/๖๔ (มป) วันที่รับ ๕ ก.พ. ๖๔

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๔
 ขอเพิ่มสถำนที่ระหว่ำงปีปฏิทนิ จำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้แล้ว ของเลขที่อ้ำงอิงที่......................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่............ เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ............ (ไม่มีกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)

อย. กรอกข้อมูล
ส่วนนี้/
รูปแบบเลขรับ
เป็นตัวอย่ำงเพื่อ
ประกอบกำร
อธิบำยเท่ำนั้น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล.................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น.....................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.............................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…..................
อีเมล์ (ถ้ำมี)..................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต.........................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน.............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน....................ชัน้ ที.่ ............ ห้องที่..................
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ตำบล/แขวง.................................. อำเภอ/เขต................................
จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)…............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว.................................................................... นำมสกุล..................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).................................................... อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ.........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน.....................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................. อำเภอ/เขต...............................
จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….......................
อีเมล์ (ถ้ำมี)..................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๗๐

๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์/
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ ..............................................................................บริษัท กัญชงกู๊ด จำกัด..........................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ - ๘ ๒ ๑ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๘
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๘ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๒ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....๕๑....หมู่ที่..…-….. อำคำร/หมู่บ้ำน...กัญชงกู๊ด....ชั้นที่.....๒..... ห้องที่.....๒๐๑......
ถ
ตรอก/ซอย..............-............ ถนน...พุทธมณฑลสำย ๑.... ตำบล/แขวง............บำงระมำด............
อำเภอ/เขต...........ตลิ่งชัน.............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๑ ๗ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๒๐๐๐ ๐๐๐๐..... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-..........
ชื่อผู้ได้รบั มอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................เสริม................................... นำมสกุล...............................ชำนำญ..........................................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑ ๒ - ๓
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............๔ มกรำคม ๒๕๑๒............ อำยุ ........๕๒........... ปี ........-........ เดือน สัญชำติ...........ไทย..........
ถ
๓
๗
๐
๒
๓
๕
๔ ๖ ๘ ๐ - ๘ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๒๘......... หมู่ที่……-….. อำคำร/หมู่บำ้ น......คอนเนคชั่น.......ชั้นที่........-.......... ห้องที่........-..........
ถ
ตรอก/ซอย...........-............ ถนน......พุทธมณฑลสำย ๑....... ตำบล/แขวง............บำงระมำด............
อำเภอ/เขต........ตลิ่งชัน........
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๑ ๗ ๐ โทรศัพท์…๐๙ ๘๐๐๐ ๐๐๐๐... โทรสำร (ถ้ำมี)........-.........
๐
อีเมล์ (ถ้ำมี)..............................................................................serm@email.com...............................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๗๑
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสถำนที่ผลิตทีม่ ิใช่กำรปลูกกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
สถำนที่ลำดับที่ ๑
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์)
 เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์อื่น)
 เพือ่ ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 ปรุงเป็นยำสำหรับรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย
 ไม่ใช่กำรปรุงเป็นยำสำหรับรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย (กรณีกำรผลิตตำรับยำที่มกี ัญชง ปรุงผสมอยู่)
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
รำยละเอียดสถำนที่
ชือ่ สถำนที่ผลิต (ถ้ำมี) ...................................................................บริษัท กัญชงกู๊ด จำกัด……......................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๘ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๒ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....๕๑....หมู่ที่..…-….. อำคำร/หมู่บำ้ น..................กัญชงกู๊ด..................ชั้นที่.....๒..... ห้องที่.........๒๐๑..........
ถ
ตรอก/ซอย..............-............ ถนน...พุทธมณฑลสำย ๑.... ตำบล/แขวง............บำงระมำด............ อำเภอ/เขต...........ตลิ่งชัน..................
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๑ ๗ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๒๐๐๐ ๐๐๐๐..... โทรสำร (ถ้ำมี)....…......-...........
พันธุ์และส่วนของกัญชง ที่ใช้ผลิต
 (๑) พันธุ์จำกเมล็ดพันธุ์รบั รอง แหล่งที่มำ....................................................................................................................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรผลิต คือ ....................................................................................................................................................................
 ผลผลิตที่ได้ คือ....................................................................................................................................................................................
 (๒) พันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง แหล่งที่มำ..........................................................................................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรผลิต คือ .....................................................................................................................................................................
 ผลผลิตที่ได้ คือ.....................................................................................................................................................................................
 (๓) พันธุ์ที่มำจำกกำรนำเข้ำ แหล่งที่มำ....................................พันธุ์ Born ได้รบั มำจำก บริษัท เฮมพ์ฮบั จำกัด.........................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรผลิต คือ ......................................................ช่อดอกกัญชงแห้ง.................................................................................
 ผลผลิตทีไ่ ด้ คือ......................................................สำรสกัดกัญชงจำกช่อดอกกัญชงแห้งให้ได้สำรสกัดที่มี CBD เป็นส่วนประกอบ
และมีสำร tetrahydrocannabinol (THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก..........................................................................

หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลส่วนที่ ๒ มีมำกกว่ำ ๑ สถำนที่ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๗๒

ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำตและวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตผลิต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ผลิตและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ผลิต ที่ระบุลำดับสถำนที่ผลิตเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต
 (๓) ภำพถ่ำยสถำนที่ผลิต
 (๔) แผนกำรผลิต
 (๕) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๖) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตทีท่ ่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (กรณีกำรผลิตตำรับยำที่มีกญ
ั ชงปรุงผสมอยู่ ซึ่งไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๗) หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตยำ
 (๘) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๙) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๗) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๘) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๙) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๐) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ผลิตและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ผลิต ที่ระบุลำดับสถำนที่ผลิตเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต
 (๕) ภำพถ่ำยสถำนที่ผลิต
 (๖) แผนกำรผลิต
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยืน่ เอกสำรดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตทีท่ ่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (กรณีกำรผลิตตำรับยำที่มีกญ
ั ชงปรุงผสมอยู่ ซึ่งไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๙) หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตยำ
 (๑๐) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๑๑) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๙) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๐) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๑) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๒) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๗๓

นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จดั กำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดง
ภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ
ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัตอิ ำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ผลิตและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ผลิต ที่ระบุลำดับสถำนที่ผลิตเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต
 (๖) ภำพถ่ำยสถำนที่ผลิต
 (๗) แผนกำรผลิต
 (๘) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๙) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธกี ำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยืน่ เอกสำรดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตทีท่ ่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (กรณีกำรผลิตตำรับยำที่มีกญ
ั ชงปรุงผสมอยู่ ซึง่ ไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๑๐) หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตยำ
 (๑๑) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๑๒) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๐) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๑) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๒) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๓) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
.

๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรผลิต
 (๓) แผนกำรใช้ประโยชน์
เฉพำะวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีต่ออำยุใบอนุญำต)
ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับกำรอนุญำตในปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ
๑. ชื่อโครงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ………………………………………………………………………………………………………………..……...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
๒. ระยะเวลำกำรศึกษำวิจยั ...................................................................................................................................................................................
๓. สรุปผลกำรศึกษำวิจยั ........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
หมำยเหตุ: - สำมำรถแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้ประสำนงำน นำย/นำง/นำงสำว..........................ปีใหม่............................ นำมสกุล.................................อุ่นใจ.........................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)…....................................-.............................…............ หน่วยงำนที่สังกัด (ถ้ำมี)….....………………..บริษัท กัญชงกูด๊ จำกัด………………….…………
โทรศัพท์….....................๐๙ ๘๘๒๓ ๔๕๖๗.............................. อีเมล์ (ถ้ำมี)..................................................pemai@email.com..........................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๗๔
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ที่ดินที่เป็นแปลงปลูกกัญชงตำมที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญำตนัน้
(ก) ข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยตำมกฎหมำย หรือ
(ข) เป็นที่ดินที่มีหนังสืออนุญำตให้ข้ำพเจ้ำใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือ
(ค) เป็นที่ดินที่ขำ้ พเจ้ำเช่ำหรือได้ขอใช้ที่ดินจำกบุคคลอื่นและได้รับคำยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดนิ นั้น
โดยเป็นที่ดินที่เจ้ำของที่ดินสำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำหรือให้ผอู้ ื่นเข้ำทำประโยชน์ได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตผลิต(ที่มิใช่กำรปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๔) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่กำรผลิต (ปลูก) กำรใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์อื่น ๆ ของกัญชง ในกำรปลูก
แผนกำรผลิตและแผนกำรใช้ประโยชน์ จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๕) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๖) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมทีจ่ ะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำมที่ เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร

ลงชื่อ............เสริม ชานาญ.............. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(……………………นำยเสริม ชำนำญ………………..)
วันที่ ....…๑๐..... เดือน .......ตุลำคม........ พ.ศ. ..…๒๕๖๔……..

S

ตรำประทับ
นิติบุคคล

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๗๕

อย. กรอก

ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
ข้อมูลส่วนนี้
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......บัวขาว นราวัลย์ ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำยบัวขำว นรำวัลย์ ..……)
วันที่ .…๑๑.... เดือน ...ตุลำคม.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๗๖

ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์
แผ่นที่...๑.../...๑....

แผนกำรผลิต(ที่มิใช่กำรปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต......................................................................บริษัท กัญชงกู๊ด จำกัด..................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร.....................................................................นำยเสริม ชำนำญ.......................................................................
ลำดับสถำนที่
๑

กำหนดกำรผลิต
(ระบุเดือนและปี)
ธันวำคม ๒๕๖๔

ส่วนของกัญชงที่ใช้ประโยชน์
ช่อดอกกัญชงแห้ง
- พันธุ์ Born
- ปริมำณไม่เกิน ๕ กิโลกรัม
- แหล่งที่มำ คือ
บริษัท เฮมพ์ฮับ จำกัด

กำรนำกัญชงไปใช้ประโยชน์
เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
สกัดสำร cannabidiol (CBD) จำกช่อดอกกัญชงแห้งให้
ได้ ส ำรสกั ด ที่ มี CBD เป็ นส่ ว นป ระกอบและมี ส ำร
tetrahydrocannabinol (THC) ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๐.๒
โดยน้ ำหนั ก เพื่ อ น ำสำรสกั ด ดั งกล่ ำ วไปจ ำหน่ ำ ยให้ แ ก่
ผู้ ป ระกอบกำรรำยอื่ น ๆ ที่ จ ะน ำไปท ำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ ำงๆ
ต่อไป

ลงชื่อ............เสริม ชานาญ.............. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(……………………นำยเสริม ชำนำญ………………..)
วันที่ ....…๑๐..... เดือน .......ตุลำคม........ พ.ศ. ..…๒๕๖๔……..

S

ตรำประทับ
นิติบุคคล

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๗๗

ตัวอย่ำงใบอนุญำตมีไว้ในครอบครอง
แบบ กัญชง ๖-๑

ใบอนุญำต
มีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
เลขที่อ้ำงอิง.....กทม ๑/๒๕๖๔ (ค).....
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
.......บริษัท กัญชงกู๊ด จำกัด......
โดยมี.............................................................นำยเสริม ชำนำญ......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
กิจกำรเพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รบั อนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ ......กทม ๑/๒๕๖๔ (ค)........
สถำนที่ลำดับที.่ ..........๑.............
ณ สถำนทีช่ ื่อ...........................................................................บริษัท กัญชงกู๊ด จำกัด..……...........................................................
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ...................................เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม..........................................
ตั้งอยู่เลขที่ ...๕๑ อำคำรกัญชงกู๊ด ชั้นที่ ๒ ห้องที่ ๒๐๑... หมู่ที่..…-…... ตรอก/ซอย .......-....... ถนน ......พุทธมณฑลสำย ๑.......
ตำบล/แขวง ........บำงระมำด......... อำเภอ/เขต .....ตลิ่งชัน..... จังหวัด .....กรุงเทพมหำนคร..... รหัสไปรษณีย์ ........๑๐๑๗๐......
โทรศัพท์ ......๐ ๒๐๐๐ ๐๐๐๐..... โทรสำร ............-..............
ประเภทของกัญชงที่ขออนุญำตครอบครอง คือ .............................................ช่อดอกกัญชงแห้ง...................................................
หมำยเหตุ......................ช่อดอกกัญชงแห้ง พันธุ์ Born ที่ได้รับมำจำกบริษทั เฮมพ์ฮบั จำกัด......................................................
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ ........๑๒............ เดือน ........พฤศจิกำยน......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๗๘
ตัวอย่ำงใบอนุญำตผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก)
แบบกัญชง ๒-๑
รูปแบบเลขที่อ้ำงอิงและ
เลขที่ใบอนุญำตเป็นตัวอย่ำง
เพื่อประกอบกำรอธิบำย
เท่ำนั้น

ใบอนุญำต
ผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง

เลขที่อ้ำงอิง.....กทม ๒/๒๕๖๔ (มป).....
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
.......บริษัท กัญชงกู๊ด จำกัด......
โดยมี.............................................................นำยเสริม ชำนำญ......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ .....กทม ๒/๒๕๖๔ (มป)...... สถำนที่ลำดับที.่ .........๑............
ณ สถำนทีช่ ื่อ...........................................................................บริษัท กัญชงกู๊ด จำกัด..……...........................................................
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ...................................เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม..........................................
ตั้งอยู่เลขที่ ...๕๑ อำคำรกัญชงกู๊ด ชั้นที่ ๒ ห้องที่ ๒๐๑... หมู่ที่..…-…... ตรอก/ซอย .......-....... ถนน ......พุทธมณฑลสำย ๑.......
ตำบล/แขวง ........บำงระมำด......... อำเภอ/เขต .....ตลิ่งชัน..... จังหวัด .....กรุงเทพมหำนคร..... รหัสไปรษณีย์ ........๑๐๑๗๐......
โทรศัพท์ ......๐ ๒๐๐๐ ๐๐๐๐..... โทรสำร ............-..............
หมำยเหตุ ............สกัดสำรจำกช่อดอกกัญชงแห้ง พันธุ์ Born ที่ได้รับมำจำกบริษทั เฮมพ์ฮบั จำกัด............
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๓๐........... เดือน ....พฤศจิกำยน..... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

หมำยเหตุ; ตัวอย่างการออกใบอนุญาต ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการอนุญาตได้
ครบตามขั้นตอน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของใบอนุญาตตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๗๙

๒.

ตัวอย่ำงกรณีกำรขอเพิ่มลำดับพื้นที/่ สถำนที่ระหว่ำงปีปฏิทิน

- การเพิ่มลาดับพื้นที่ คือ การเพิ่มจานวนแห่งที่ปลูกกัญชงเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง แต่หากท่านมีความประสงค์จะขยายขนาดของพื้นที่ปลูกจาก
พื้นที่เดิมที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนั้น ขอให้ท่านขอเพิ่มลาดับพื้นที่ เป็นพื้นที่ใหม่อีก ๑ พื้นที่ เพื่อมิให้มี
ผลกระทบต่อพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว
- การเพิ่มสถานที่ คือ การเพิ่มจานวนแห่งของสถานที่เพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก)
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง / ใบอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพาะกัญชง / ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง
เอกสำรที่ใช้ในกำรขอเพิ่มลำดับพื้นที่/สถำนที่ระหว่ำงปีปฏิทิน
๑. ใช้เอกสำรตำมที่ระบุไว้ท้ำยแบบคำขอ เหมือนกำรขอครั้งแรกของปีปฏิทิน ขึ้นกับวัตถุประสงค์กำรขอออนุญำตนั้น
ทั้งนี้กรณีนิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิตบิ ุคคล หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลหรือวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็น
นิติบุคคล และไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดาเนินกิจการ ไม่ต้องแนบ
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สาเนาใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/สาเนาหนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เอกสารแสดงภารกิจของหน่วยงานของรัฐ/เอกสารอืน่ ๆ ทีแ่ สดงการเป็นนิตบิ ุคคล
- หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการแทนนิติบุคคลหรือวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล
- หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
๒. ต้นฉบับใบอนุญำต

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๘๐

ตัวอย่ำง
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิสาหกิจชุมชนฮอ เอะ มอ เฮมพ์ จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง เลขที่อ้างอิง พล ๑/๒๕๖๔ (ป)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม (รายละเอียดดังเอกสารในหน้าถัดไป)
ต่อมา มีความประสงค์ขอเพิ่มพื้นที่ปลูก อีก ๑ แปลง จานวน ๓ ไร่ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
หรืออุตสาหกรรม

หมายเหตุ ชื่อผู้ขออนุญำต ผู้ดำเนินกิจกำร สถำนที่ และข้อมูลอื่น ๆ ในตัวอย่ำง เป็นกำรสมมติเพื่อประกอบ
กำรอธิบำยเท่ำนัน
คำขอรับใบอนุญำตที่ยื่นและสถำนที่ยื่นคำขอ


แบบคำขอ

สถำนที่ยื่นคำขอ

คำขอรับใบอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (แบบกัญชง ๑)

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๘๑
ใบอนุญำตฉบับที่ได้รับครั้งแรกในปี ๒๕๖๔

แบบ กัญชง ๑-๑

ใบอนุญำต
ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
เลขที่อ้ำงอิง.....พล ๑/๒๕๖๔ (ป).....
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
........วิสำหกิจชุมชน ฮอ เอะ มอ เฮมพ์......
โดยมี.............................................................นำยพัฒน์ พอเพียง......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำรเพื่อ

แสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ .....พล ๑/๒๕๖๔ (ป)......
พื้นที่ลำดับที่......๑.......
ณ สถำนทีป่ ลูกชื่อ................................................................ไร่ฮอ เอะ มอ เฮมพ์............................................................................
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ....................................เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม...........................................
ตั้งอยู่เลขที่......................................................................๑๐............................................................................. หมู่ที่.........-...........
ตรอก/ซอย........-......... ถนน.....นครไทย – ขำติตระกำร...... ตำบล/แขวง........นครไทย........ อำเภอ/เขต............นครไทย...........
จังหวัด........พิษณุโลก......... รหัสไปรษณีย์.......๖๕๑๒๐....... โทรศัพท์......๐ ๕๕๐๐ ๐๐๐๐........ โทรสำร.................-..................
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก..................................................................................๕ ไร่.........................................................................................
ค่ำพิกัดแปลงปลูก..........................................................๑๖̊ ๒๑'๑๐.๓๓" N ๑๐๐̊ ๑๖'๒๗.๖๐" E.......................................................
ชื่อพันธุ์..................อำร์พีเอฟ ๓ (RPF 3).................. แหล่งที่มำ..........สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ที่สูง (องค์กำรมหำชน)...............
ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก..............เมล็ด...............วิธีกำรปลูก...........-............ รูปแบบกำรปลูก..............กลำงแจ้ง (Outdoor)……….…..
หมำยเหตุ......................................................................................................................................................................................................
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๕........... เดือน ...........พฤษภำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๘๒
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอผลิต (ปลูก) กรณีกำรเพิ่มลำดับพื้นที่ระหว่ำงปีปฏิทิน

แบบกัญชง ๑

คำขอรับใบอนุญำต

สสจ. กรอก
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ข้อมูลส่วนนี้
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด
ยื่นที่ สสจ. พิษณุโลก (โปรดระบุ)
เลขรับที่ ๓/๖๔ (ป) วันที่รับ ๑๐ พ.ค. ๖๔

ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.

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

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ...............
 ขอเพิ่มลำดับพื้นที่ระหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมทีไ่ ด้รับอนุญำตไว้แล้ว ของเลขที่อ้ำงอิงที่......พล ๑/๒๕๖๔ (ป)......
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่....................................................................................................................................................................
เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. .................... (ไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล...........................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................... หมู่ที่………. อำคำร/หมูบ่ ้ำน............................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต.......................................วิสำหกิจชุมชน ฮอ เอะ มอ เฮมพ์....................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร ๐ - ๑ ๒ ๑ ๑ - ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ - ๔ ๕ - ๑
รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน............๑-๑๐-๐๓-๐๑/๑-๐๐๑๑...............
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๒ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่...............๑.............หมู่ที่…..-... ..อำคำร/หมู่บ้ำน...........-...........ชั้นที่....-...... ห้องที่.....-......
ถ
ตรอก/ซอย.........-....... ถนน.......นครไทย - ชำติตระกำร....... ตำบล/แขวง............นครไทย............ อำเภอ/เขต...........นครไทย..........
จังหวัด........พิษณุโลก........... รหัสไปรษณีย์ ๕ ๗ ๒ ๖ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๕๕๙๐ ๐๐๐๐..... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-...........
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว...............................พัฒน์................................ นำมสกุล.................................พอเพียง............................................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑ ๒ - ๓
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............๔ มกรำคม ๒๕๑๒............ อำยุ ........๕๒........... ปี ........-........ เดือน สัญชำติ............ไทย..........
ถ
๓
๗
๐
๒
๑
๕
๔
๖
๘
๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๕......... หมู่ที่……-….. อำคำร/หมู่บำ้ น............-............ชัน้ ที่............-............... ห้องที่..........-.............
ตรอก/ซอย.........-....... ถนน.......นครไทย - ชำติตระกำร....... ตถำบล/แขวง............นครไทย............ อำเภอ/เขต...........นครไทย...........
จังหวัด........พิษณุโลก........... รหัสไปรษณีย์ ๕ ๗ ๒ ๖ ๐ โทรศัพท์.…๐ ๕๕๙๐ ๐๐๐๐..... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-..........
อีเมล์ (ถ้ำมี).......................................................................... pat_por@email.com.............................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๘๓
๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์/
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ .....................................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล -----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................ โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต.....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๘๔
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นที่ปลูกกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
พื้นที่ลำดับที่ ๒
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์ แต่หำกใช้พื้นที่ปลูกนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ที่ (๒) จะสำมำรถเลือกได้เพียง ๑ วัตถุประสงค์)
 (๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖))
 (๒) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น (ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่)
เกษตรกรผู้ปลูก ชื่อ.........................นำมสกุล..........................................เลขประจำตัวประชำชน ----
 (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โปรดระบุชอื่ โครงกำร......................................................................................................................................................................)
 (๖) เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
รูปแบบกำรปลูก (โปรดเลือก ๑ รูปแบบกำรปลูก ต่อ ๑ ลำดับพื้นที่เท่ำนั้น)
 กลำงแจ้ง (Outdoor)
 อำคำรหรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor)
 โรงเรือนทั่วไป ที่ไม่ใช่ระบบปิด (Greenhouse)
 อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................................................................
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่ปลูก (ถ้ำมี)….....................………….................…...............ไร่ ฮอ เอะ มอ เฮมพ์ ....................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๒ ๓ ๕ ๙ - ๙ ๒ ๔ ๖ ๘ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......๑๐........ หมู่ที่…..-.…. อำคำร/หมู่บ้ำน.................-.......................ชั้นที่......-....... ห้องที่..........-.............
ถ ตำบล/แขวง......นครไทย...... อำเภอ/เขต...........นครไทย...........
ตรอก/ซอย............-................ ถนน.......นครไทย - ชำติตระกำร.......
จังหวัด.........พิษณุโลก........... รหัสไปรษณีย์ ๕ ๗ ๒ ๖ ๐ โทรศัพท์….๐ ๕๕๐๐ ๐๐๐๐...... โทรสำร (ถ้ำมี)…........-........
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก....................................................................๓ ไร่...........................................................................(โปรดระบุหน่วย)
ค่ำพิกัดแปลงปลูก....................................................๑๖̊ ๒๑'๑๐.๓๒" N ๑๐๐̊ ๑๖'๒๗.๖๕" E.............................................................
ประเภทเอกสำรที่ดิน...โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ.)... เลขที่/แปลงที่/ระวำงที่...เลขที่โฉนด ๖๗๘๙๐ ระวำง ๖๗๘๙ III ๕๕๕๕-๐๐
เลขทีด่ ิน ๖๗๘..... ออกโดย...............กรมที่ดิน................
 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร เป็นเจ้ำของที่ดินหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน แต่เป็นผู้เช่ำหรือเป็นผู้ขอใช้ที่ดินจำกเจ้ำของที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่สำมำรถให้เช่ำ/ให้ใช้ที่ดินได้
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้ำของที่ดินชื่อ......................................................... นำมสกุล .............................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
(ทั้งนี้ การเช่าหรือการใช้ทดี่ ินต้องถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาตที่ตอ้ งตรวจสอบก่อนยื่นคาขออนุญาต)

 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แต่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงในที่ดินแห่งนี้
เป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งรับรองว่ำได้ทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐด้วยตนเองตำมที่ระบุชื่อไว้ในหนังสืออนุญำตให้
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
พันธุ์และส่วนของกัญชงที่ใช้ปลูก
(ทั้งนี้ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์กัญชงจากต้นกัญชงที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้าหนักแห้ง)

 (๑) พันธุ์จำกเมล็ดพันธุ์รบั รอง ชื่อพันธุ์..อำร์พีเอฟ ๓ (RPF 3).. แหล่งที่มำ....สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)....

 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ............................................... วิธีกำรปลูก..................................................
 (๒) พันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง ชื่อพันธุ์ (ถ้ำมี) ..................-.................. แหล่งที่มำ................................................….
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
 (๓) พันธุ์ที่มำจำกกำรนำเข้ำ ชื่อพันธุ์.................................................................................... แหล่งที่มำ...............................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลส่วนที่ ๒ มีมำกกว่ำ ๑ พื้นที่ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๘๕
ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำตและวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตผลิต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๓) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๕) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๖) แผนกำรผลิต
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๙) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๐) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๑) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๒) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๕) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๖) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ทีร่ ะบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๗) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๘) แผนกำรผลิต
 (๙) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๐) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๑) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๒) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๓) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๔) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๘๖
นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดงภำรกิจ
ของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๖) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๗) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๘) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๙) แผนกำรผลิต
 (๑๐) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๑) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๒) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๓) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๔) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๕) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรผลิต
 (๓) แผนกำรใช้ประโยชน์
เฉพำะวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีต่ออำยุใบอนุญำต)
ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับกำรอนุญำตในปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ
๑. ชื่อโครงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ………………………………………………………………………………………………………………..……...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
๒. ระยะเวลำกำรศึกษำวิจยั ...................................................................................................................................................................................
๓. สรุปผลกำรศึกษำวิจยั ........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
หมำยเหตุ: - สำมำรถแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
.

ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้ประสำนงำน นำย/นำง/นำงสำว..........................พัฒน์............................ นำมสกุล................................พอเพียง.....................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)…..........-…............ หน่วยงำนที่สังกัด (ถ้ำมี)…วิสำหกิจชุมชน ฮอ เอะ มอ เฮมพ์…โทรศัพท์….........๐๙ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗....................................
อีเมล์ (ถ้ำมี)............................................................................................pat_pork@email.com.............................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๘๗
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ที่ดินที่เป็นแปลงปลูกกัญชง ตำมที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญำตนัน้
(ก) ข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยตำมกฎหมำย หรือ
(ข) เป็นที่ดินที่มีหนังสืออนุญำตให้ข้ำพเจ้ำใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือ
(ค) เป็นที่ดินที่ขำ้ พเจ้ำเช่ำหรือได้ขอใช้ที่ดินจำกบุคคลอื่นและได้รับคำยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดนิ นั้น
โดยเป็นที่ดินที่เจ้ำของที่ดินสำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำหรือให้ผอู้ ื่นเข้ำทำประโยชน์ได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๔) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่กำรผลิต (ปลูก) กำรใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์อื่น ๆ ของกัญชง ในกำรปลูก
แผนกำรผลิตและแผนกำรใช้ประโยชน์ จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๕) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๖) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุ คคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำมที่เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ลงชื่อ................พัฒน์ พอเพียง.................. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยพัฒนำ พอเพียง……………..)
วันที่ …๗... เดือน .....พฤษภำคม...... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๘๘
สสจ. กรอก
ข้อมูลส่วนนี้

ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......ปาล์ม ชมสวน ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำยปำล์ม ชมสวน..……)
วันที่ .…๑๐.... เดือน ...พฤษภำคม.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผูไ้ ด้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๘๙
ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรผลิต (ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์
แผ่นที่...๑.../...๑....

แผนกำรผลิต(ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... (ปีปฏิทิน)
(ขอเพิ่มลำดับพื้นที่ระหว่ำงปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต .........................................................วิสำหกิจชุมชน ฮอ เอะ มอ เฮมพ์..........................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร....................................................................นำยพัฒน์ พอเพียง...................................................................................
ลำดับพื้นที่

๑

กำหนดกำรปลูก
(ระบุเดือนและปี)
สิงหำคม ๒๕๖๔

กำหนดกำรเก็บเกี่ยว
(ระบุเดือนและปี)
ธันวำคม ๒๕๖๔

ส่วนของกัญชงที่ใช้
ประโยชน์
เมล็ดกัญชง

กำรนำกัญชงไปใช้ประโยชน์
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นเชิ ง พำณิ ช ย์
หรืออุตสำหกรรม
- จ ำ ห น่ ำ ย เม ล็ ด กั ญ ช ง อ บ ใ ห้ กั บ
บริษัท เมล็ดกัญชงฟู้ด จำกัด (รำยละเอียดตำม
เอ ก ส ำ ร รั บ ร อ ง ก ำ ร ซื้ อ สิ น ค้ ำ ข อ ง
บริษัท เมล็ดกัญชงฟู้ด จำกัด แนบท้ำย)

ลงชื่อ................พัฒน์ พอเพียง.................. ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยพัฒน์ พอเพียง……………..)
วันที่ …๗... เดือน .....พฤษภำคม..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๙๐

๓. ตัวอย่ำงกรณีกำรขอเพิ่มประเภทของกัญชงเพื่อนำเข้ำ/ส่งออกระหว่ำงปีปฏิทิน
เอกสำรที่ใช้ในกำรขอเพิ่มลำดับพื้นที่/สถำนที่ระหว่ำงปีปฏิทิน
๑. ใช้เอกสำรตำมที่ระบุไว้ท้ำยแบบคำขอ เหมือนกำรขอครั้งแรกของปีปฏิทิน ขึ้นกับวัตถุประสงค์กำรขอออนุญำตนั้น
ทั้งนี้กรณีนิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิตบิ ุคคล หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลหรือวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็น
นิติบุคคล และไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดาเนินกิจการ ไม่ต้องแนบ
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สาเนาใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/สาเนาหนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เอกสารแสดงภารกิจของหน่วยงานของรัฐ/เอกสารอืน่ ๆ ทีแ่ สดงการเป็นนิตบิ ุคคล
- หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการแทนนิติบุคคลหรือวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล
- หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
๒. ต้นฉบับใบอนุญำต

- หลังจากได้รับใบอนุญาตนาเข้ายำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง ที่อนุญาตให้เพิ่มประเภทของกัญชงแล้ว
ขอให้ท่านยื่นคาขอรับใบอนุญาตนาเข้าซึ่งกัญชงในแต่ละครั้งตามแบบ NAR.5(HEMP) ไม่ให้เกินกาหนดวันที่มีผลใช้
บังคับของใบอนุญาตนาเข้ายำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง

ตัวอย่ำง
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมไทย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร ได้รับใบอนุญาตนาเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ใบอนุญาตที่ กทม ๑/๒๕๖๔ (น)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ โดยได้รับอนุญาตให้นาเข้าเมล็ดพันธุ์
ชื่อ Garden จากประเทศ yyy ปริมาณ ๑๐๐ เมล็ด (รายละเอียดดังเอกสารในหน้าถัดไป)
ต่อมา มีความประสงค์ขอเพิ่มประเภทของกัญชง คือ ผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวจากน้ามันเมล็ดกัญชง ยี่ห้อ
OHO HEMP จากประเทศ abc ขนาด ๑๐๐ กรัม จานวน ๑ กระปุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในโครงการนวัตกรรมเครื่องสาอางจากกัญชง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
หมายเหตุ ชื่อผู้ขออนุญำต ผู้ดำเนินกิจกำร สถำนที่ และข้อมูลอื่น ๆ ในตัวอย่ำง เป็นกำรสมมติเพื่อประกอบ
กำรอธิบำยเท่ำนัน
คำขอรับใบอนุญำตที่ยื่นและสถำนที่ยื่นคำขอ
แบบคำขอ

สถำนที่ยื่นคำขอ



คาขอรับใบอนุญาตนาเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๓)

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา



คาขอรับใบอนุญาตนาเข้าซึ่งกัญชงในแต่ละครั้ง (แบบ NAR. 5 (HEMP))

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๙๑

ใบอนุญำตฉบับที่ได้รับครั้งแรกในปี ๒๕๖๔

แบบ กัญชง ๓-๑

ใบอนุญำต
นำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ .....กทม ๑/๒๕๖๔ (น)......
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
......................มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย.....................
โดยมี............................................................นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ.......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตนำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ............ เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์............
ณ สถำนทีช่ ื่อ...............................................................มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย.......................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ ..........๘..........หมู่ที่...........-............ ตรอก/ซอย...............-................. ถนน.....................นวัตกรรม.........................
ตำบล/แขวง ....................ลำดกระบัง...................... อำเภอ/เขต ............ลำดกระบัง…..........จังหวัด.......กรุงเทพมหำนคร.........
รหัสไปรษณีย์ ............๑๐๕๒๐................ โทรศัพท์ .......................๐ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙...................โทรสำร ..................-.................
สถำนที่เก็บชื่อ...............................................................มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย.......................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ ..........๘..........หมู่ที่...........-............ ตรอก/ซอย...............-................. ถนน.....................นวัตกรรม.........................
ตำบล/แขวง ....................ลำดกระบัง...................... อำเภอ/เขต ............ลำดกระบัง…..........จังหวัด.......กรุงเทพมหำนคร.........
รหัสไปรษณีย์ ............๑๐๕๒๐................ โทรศัพท์ .......................๐ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙...................โทรสำร ..................-.................
ประเภทของกัญชงที่ได้รบั อนุญำตนำเข้ำ คือ ลำดับที่ ๑ เมล็ดพันธุ์ ชื่อ Garden จำกประเทศ yyy ปริมำณ ๑๐๐ เมล็ด
หมำยเหตุ เพื่อใช้ในโครงกำรนวัตกรรมพันธุ์กัญชง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๓๐........... เดือน ...........มีนำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๙๒
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอนำเข้ำ

แบบกัญชง ๓

คำขอรับใบอนุญำต
นำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ยื่นที่ อย.

อย. กรอก
ข้อมูลส่วนนี้

เลขรับที่.......๓/๖๔.(น)........ วันที่รับ........๒ เม.ย. ๖๔.......

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ....๒๕๖๔.....
 ขอเพิ่มประเภทของกัญชงที่ขออนุญำตนำเข้ำ ระหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้แล้ว ของใบอนุญำตเลขที่.....................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่...................... เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ............... (ไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อทีต่ รงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล............................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บำ้ น...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)..........................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต...................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่.................
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล...........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ..........................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................... หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)……...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๙๓
๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต.......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน..............................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…........................... โทรสำร (ถ้ำมี)….............................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.............................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).................................................... อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ......................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.................. หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน.......................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย........................ ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์….................... โทรสำร (ถ้ำมี)…............................
อีเมล์ (ถ้ำมี).............................................................................................................................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์/
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ ..................................................................................มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย.........................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๑ - ๑ ๒ - ๒ - ๑ ๒ ๓ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๑
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๘

๒ ๓ ๔ - ๕ ๖

๗ ๘

๙ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)

ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่........๘........หมู่ที่…-...ถ อำคำร/หมู่บ้ำน...........-.............ชั้นที่.......-...... ห้องที่.......-.......
ตรอก/ซอย.......-....... ถนน......นวัตกรรม...... ตำบล/แขวง..............ลำดกระบัง............... อำเภอ/เขต..........ลำดกระบัง..............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร...รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๕ ๒ ๐ โทรศัพท์…๐ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙... โทรสำร (ถ้ำมี)......-.......
๐
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว.....................................ต้นถกล้ำ.......................................... นำมสกุล……...................บ้ำนนำ...............................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๒

๒ ๓ ๓ - ๐

๑ ๒

๓ ๔ - ๕

๖ - ๗

วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).........๔ มกรำคม ๒๕๒๔........... อำยุ ........๔๐........... ปี ........-........
ถ เดือน สัญชำติ...........ไทย...........
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑

๓ ๕ ๗ - ๐ ๒

๔ ๖

๘ ๙ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)

ถ
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๓......... หมู่ที่…...…-…....... อำคำร/หมู
่บ้ำน..............นักวิจัย...........ชั้นที่......-....... ห้องที่......-.......
ตรอก/ซอย....นักวิจัย ๑..... ถนน........นักวิจัย .......... ตำบล/แขวง...........ลำดกระบัง........... อำเภอ/เขต............ลำดกระบัง............
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๕ ๒ ๐ โทรศัพท์…๐๙ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗... โทรสำร (ถ้ำมี)......-.......
อีเมล์ (ถ้ำมี)...............................................................................kla@email.com................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๙๔
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลกำรนำเข้ำกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์)
 เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์อื่น)
 เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โครงกำรนวัตกรรมเครื่องสำอำงจำกกัญชง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

 เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่นำเข้ำ(ถ้ำมี) ................……….....………………………มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย............................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๘ ๒ ๓ ๔ - ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่........๘........หมู่ที่…-... อำคำร/หมู่บถ้ำน...........-.............ชัน้ ที่..............-............. ห้องที่...............-.....................
ตรอก/ซอย.......-....... ถนน......นวัตกรรม...... ตำบล/แขวง..............ลำดกระบัง............... อำเภอ/เขต...............ลำดกระบัง.......................
จังหวัด...กรุงเทพมหำนคร... รหัสไปรษณีย์ ๑ ๐ ๕ ๒ ๐ โทรศัพท์…๐ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙... โทรสำร (ถ้ำมี)........-........
๐
รำยละเอียดสถำนที่เก็บ (กรณีเป็นสถำนที่คนละแห่งกับสถำนที่นำเข้ำ)
ถ
ชื่อสถำนที่เก็บ (ถ้ำมี) ................………........………………………........................................................................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน
(ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ถ
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..................หมู่ที่…...... อำคำร/หมู่บ้ำน........................ชั้นที่............................. ห้องที่.....................................
ตรอก/ซอย.............. ถนน............................ ตำบล/แขวง....................................... อำเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์...........................…... โทรสำร (ถ้ำมี)........-........
ถ
หมำยเหตุ: - หำกสถำนทีเ่ ก็บ มีมำกกว่ำ ๑ สถำนที่ โปรดแนบรำยละเอี
ยดข้อมูลเพิ่มเติม
ลำดับที่ ๑
กัญชงทีข่ ออนุญำตนำเข้ำ
 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ชื่อผลิตภัณฑ์………...……………ผลิตภัณฑ์ครีมทำผิวจำกน้ำมันเมล็ดกัญชง ยี่ห้อ OHO HEMP จำกประเทศ abc ….........……………….
ปริมำณ………………………………………………….………ขนำด ๑๐๐ กรัม จำนวน ๑ กระปุก .......…………………………………………………….
 ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
คือ……………………………………......…………….........………...................................................................................……………………………………
ปริมำณ………………………………………………….............……………………….......................……….....…………………………………………………………
หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลประเภทของกัญชงที่จะนำเข้ำ มีมำกกว่ำ ๑ ลำดับ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๙๕
ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่นำเข้ำ ที่ระบุลำดับสถำนที่ผลิตเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต
 (๓) ภำพถ่ำยสถำนที่นำเข้ำ
 (๔) แผนกำรนำเข้ำ
 (๕) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๖) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
 (๗) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่ำงประเทศซึ่งแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลกำรวิเครำะห์คุณภำพกัญชงที่นำเข้ำ
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตทีท่ ่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (ซึ่งไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๘) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๙) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๘) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๙) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๐) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๑) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำร
อยู่ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่นำเข้ำ
 (๕) ภำพถ่ำยสถำนที่นำเข้ำ
 (๖) แผนกำรนำเข้ำ
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
 (๙) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่ำงประเทศซึ่งแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลกำรวิเครำะห์คุณภำพกัญชงที่นำเข้ำ
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (ซึ่งไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๑๐) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๑๑) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
 (๑๐) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๑) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๒) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๓) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๙๖
นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จดั กำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดง
ภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ
ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่นำเข้ำ
 (๖) ภำพถ่ำยสถำนที่นำเข้ำ
 (๗) แผนกำรนำเข้ำ
 (๘) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๙) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
 (๑๐) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่ำงประเทศซึ่งแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลกำรวิเครำะห์คุณภำพกัญชงที่นำเข้ำ
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม เฉพำะสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โปรดยืน่ เอกสำรดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตทีท่ ่ำนเลือก
เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ (ซึ่งไม่ใช่กำรปรุงยำสำหรับกำรรักษำโรคในคนไข้เฉพำะรำย)
 (๑๑) เอกสำรวิชำกำรแสดงข้อมูลคุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย
 (๑๒) ฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
 (๑๑) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๒) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๓) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีกำรศึกษำวิจัยในมนุษย์)
 (๑๔) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรนำเข้ำ
 (๓) แผนกำรใช้ประโยชน์

ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้ประสำนงำน นำย/นำง/นำงสำว...............น้ำริน.................. นำมสกุล....................................นำรำ.......................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)…อำจำรย์… หน่วยงำนที่สังกัด (ถ้ำมี)................…คณะเกษตรนวัตกรรม ของมหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย…................................
โทรศัพท์…..............๐๙ ๒๑๒๓ ๔๕๖๗............................................................... อีเมล์ (ถ้ำมี).......namrin@email.com.....................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๙๗
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตนำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงสถำนที่นำเข้ำ ประเภทของกัญชงที่ขออนุญำตนำเข้ำ และแผนกำรใช้ประโยชน์ จำกที่ได้ให้
ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่
คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๔) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนีพ้ ร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๕) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยูใ่ นควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอืน่ ใดก็ตำมที่ เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำต
ของข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร

ตรำประทับ
นิติบุคคล
ลงชื่อ.....................ต้นกล้า บ้านนา............................ ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ……………..)
วันที่ …๑... เดือน .....เมษำยน..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๙๘
ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
อย. กรอก
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
ข้อมูลส่วนนี้
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......บัวขาว นราวัลย์ ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำยบัวขำว นรำวัลย์ ..……)
วันที่ .…๒.... เดือน ...เมษำยน.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมทีถ่ ูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๑๙๙
ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรนำเข้ำ และ แผนกำรใช้ประโยชน์
แผ่นที่...๑.../...๑....

แผนกำรนำเข้ำ และ แผนกำรใช้ประโยชน์ซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ....๒๕๖๔.... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต ....................................................................มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย............................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร.......................................................................นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ.................................................................................
ลำดับที่
๑

กำหนดกำรนำเข้ำ
(ระบุเดือนและปี)
กรกฎำคม ๒๕๖๔

ตรำประทับ
นิติบุคคล

ส่วนของกัญชงหรือผลิตภัณฑ์ของกัญชง
และสถานที่เก็บ
วัตถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์ในกำรศึกษำ
วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
- ผลิตภัณฑ์ครีมทำผิวจำกน้ำมันเมล็ดกัญชง
ยี่ห้อ OHO HEMP จำกประเทศ abc ขนำด
๑๐๐ กรัม จำนวน ๑ กระปุก
- สถำนที่เก็บ คือ มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย
กรุงเทพมหำนคร

การนากัญชงไปใช้ประโยชน์
ใช้ในกำรเป็นตัวอย่ำง
ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ใน
“โครงกำรนวัตกรรมเครื่องสำอำงจำก
กัญชง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔”

ลงชื่อ...............ต้นกล้า บ้านนา...................
(............…นำยต้นกล้ำ บ้ำนนำ……………..)
ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
วันที่ …๑... เดือน .....เมษำยน..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๐๐
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอนำเข้ำในแต่ละครั้ง
แบบ NAR. 5 (HEMP)

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ยื่นที่ อย.

คำขอรับใบอนุญำต
นำเข้ำหรือส่งออกซึ่งกัญชง
ในแต่ละครั้ง

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

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นผู้รับอนุญำต  นำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง ใบอนุญำตเลขที…
่ …กทม ๑/2564 (น)…………………
 ส่งออกยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง ใบอนุญำตเลขที…
่ ………………………………

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้รับอนุญำต.........มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย..........................................................................………………...………
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว...........นำย ต้นกล้ำ ................ นำมสกุล................. บ้ำนนำ..............…….
1 1 2 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน............(ถ้ำมี)
นิติบุคคล/บัตรประจำตัวผู้เสียภำษี เลขที่ ----
8 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
เลขรหัสประจำบ้ำน --
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่............๘…….....หมู่บ้าน นักวิจัย................................หมู่ที่.........-...................................
ตรอก/ซอย...........-...................ถนน..............นวัตกรรม.............. ตำบล/แขวง................ลำดกระบัง..........................
1 0 5 2 0
อำเภอ/เขต.........ลำดกระบัง.........................จังหวัด.........กรุงเทพมหำนคร....................รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์…....09 1123 4567.......... โทรสำร (ถ้ำมี)….….-………….อีเมล์ (ถ้ำมี)..........................-............................
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำหรือส่งออก
สถำนทีช่ ื่อ .............มหำวิทยำลัยนวัตกรรมไทย...............................................................................................................................
8 --
2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
เลขรหัสประจำบ้ำ 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่...........8....................... ตรอก/ซอย...........-.................ถนน..........นวัตกรรม..............หมู่ที่......-.......
1 0 5 2 0
ตำบล/แขวง......ลำดกระบัง..... อำเภอ/เขต.........ลำดกระบัง........จังหวัด.....กรุงเทพมหำนคร.....รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์…...0 2345 6789.............. โทรสำร(ถ้ำมี)….…-.…….อีเมล์(ถ้ำมี).....-.......
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลกำรนำเข้ำ หรือส่งออก (โปรดกรอกเป็นภำษำอังกฤษ)
ชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้ำ (Name and address of Importer)…… Nawattakamthai University ………
…8, Nawattakam Road, Lad Krabang, Lad Krabang, Bangkok 10520 …..………………………………
ประเทศ (Country)……THAILAND..…..….……… ………………………….………..………………………………………..….
ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออก (Name and address of Exporter) …………Hemp Modified Co. Ltd.………..
……1, Hemp Road, Star City, 62101………… ประเทศ (Country)…………ABC…………………………………..
ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต (Name and address of Manufacturer)……….Hemp & Product Co. Ltd………
……5, Star Road, Star City, 62101…………… ประเทศ (Country)……… ABC …………………………………
โดยทำง (Airfreight/Seafreight etc.)…………Airfreight…………………………..………………………………………….
กรณีนำเข้ำ โปรดระบุด่ำนตรวจขำเข้ำ (Port of Entry)…………… Suvarnabhumi Airport (Cargo) ……….
กรณีส่งออก โปรดระบุด่ำนตรวจขำออก (Port of Export)……………-…………..
และด่ำนตรวจขำเข้ำ (Port of Entry) ของประเทศปลำยทำง ………-……...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๐๑
กัญชง ที่ขอนำเข้ำหรือส่งออก (Cannabis to be imported/exported)
(ลำดับที่)
Item
No.

(จำนวน)
Quantity

(ส่วนของกัญชง)
Name of substances
or Preparations

(ปริมำณสำรสำคัญ)
Narcotic Drugs contained
therein

(ควบคุม)
Schedule

(ปริมำณ)
Content

(จำนวนรวม)
Total Quantity of
Narcotic Drugs

1

1 pack

Hemp Cream

Cannabis

5

-

100 gram

(OHO Hemp®)

ส่วนที่ ๔ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำต)
(๔) สำเนำใบอนุญำตนำเข้ำหรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง แล้วแต่กรณี
(๒) ใบอนุญำตให้นำเข้ำกัญชงที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจของประเทศผู้นำเข้ำหรือหนังสือรับรองซึง่ ออกโดยหน่วยงำนของรัฐของ
ประเทศปลำยทำงผูร้ ับกัญชง (กรณีกำรส่งออก (ถ้ำมี))
ส่วนที่ ๕ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผูไ้ ด้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๒) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp)
พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตกัญชง
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงสถำนที่ และ ประเภทของกัญชง ที่ขออนุญำต จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้
หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๔) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๕) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมที่จะปฏิบตั ิตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก
จำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูล
ข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูล
ข่ำวสำรประเภทอื่นใด ก็ตำมที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่
สำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัด และส ำนั กงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่ อประโยชน์ ในกำรพิ จำรณำอนุญ ำตได้ และอนุ ญ ำตให้
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์
ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ลงชื่อ......... ต้นกล้ำ บ้ำนนำ........... ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(…………นำย ต้นกล้ำ บ้ำนนำ……………..)
วันที่.........1 กรกฎำคม 2564...........

หมำยเหตุ: ให้รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ และขีดข้อควำมทีไ่ ม่ต้องกำรออก

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๐๒
ส่วนที่ ๖ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
๖.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพือ่ ดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ตอ้ งชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๖.๒ ต่อไป)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานทีไ่ ม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๖.๒ ต่อไป)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

๖.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ หลักฐำนและเอกสำรไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๖.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..................................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ...................................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..................................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ.................................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๖.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำทีต่ ำมข้อ ๖.๒ (๑)
 (๑) ผู้ขออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

 (๒) ผู้ขออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๐๓

๔.ตัวอย่ำงกรณีไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
- ให้ผู้รับอนุญาตดาเนินการตามแผนการผลิต การนาเข้า การส่งออก การจาหน่าย หรือ การใช้ประโยชน์ที่ได้รับ
อนุญาตไว้ แล้วแต่กรณี หากไม่ สามารถดาเนินการตามแผนดังกล่าวได้ ให้มีหนังสือแจ้ง และขอปรับ แผนนั้น ต่อ
ผู้อ นุญ าตเพื่อ พิจ ารณา ภายในสามสิบ วัน นับ แต่วัน ที่ป รากฏว่า ไม่ส ามารถดาเนิน การดังกล่าวได้ ตามแบบที่
กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอปรับ
แผนการผลิต การนาเข้า การส่งออก การจาหน่าย หรือการใช้ประโยชน์กัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๔
- ให้ผู้รับ อนุญาตยื่นขอเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต การนาเข้า การส่งออก การจาหน่าย หรือการใช้ประโยชน์ที่
ได้รับอนุญาตไว้ แล้วแต่กรณี ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผลิต จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชง
(ก) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
(ข) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิต จาหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชงตั้งอยู่
(๒) กรณี นาเข้ า หรื อ ส่ ง ออกซึ่ ง กั ญ ชง ให้ ยื่ น ณ สานั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
- รับสาเนาผลการพิจารณาอนุญาตจากผู้อนุญาต ตามวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๐๔

ตัวอย่ำง
เมื่ อ วั น ที่ ๕ พ ฤ ษ ภ า ค ม ๒ ๕ ๖ ๔ ก ร ม ส่ ง เส ริ ม พื ช เศ ร ษ ฐ กิ จ ซึ่ ง เป็ น ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ
ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต (ปลู ก ) ยาเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ เฉพาะกั ญ ชง ตามใบอนุ ญ าตเลขที่ อ้ า งอิ ง
ชร ๑/๒๕๖๔ (ป) โดยจะปลูก ณ สถานีเพาะพันธุ์พืชเศรษฐกิจภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ซึ่งตามแผนการผลิต
(ปลูก) และแผนการใช้ประโยชน์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกาหนดการ
ปลูกในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารในหน้าถัดไป)
ต่ อมาเมื่ อ วัน ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มี เหตุ ขัด ข้ องไม่ ส ามารถปลู กได้ ต ามก าหนดไว้ ในแผน จึง มี
ความประสงค์ ข อเปลี่ย นแปลงแผนการผลิต โดยปลูก ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และเก็บ เกี่ยวในเดือนมกราคม
๒๕๖๕ จึงรีบยื่นขอเปลี่ย นแปลงแผนการผลิต ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๐๕
ใบอนุญำตผลิต (ปลูก) ในปี พ.ศ.๒๕๖๔
แบบ กัญชง ๑-๑

ใบอนุญำต
ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
เลขที่อ้ำงอิง.....ชร ๑/๒๕๖๔ (ป).....
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
......................กรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ.....................
โดยมี..................................................................นำยเอก วิชำดี.......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ .....ชร ๑/๒๕๖๔ (ป)......
พื้นที่ลำดับที่......๑.......
ณ สถำนทีป่ ลูกชื่อ.............................................สถำนีเพำะพันธุพ์ ืชเศรษฐกิจภำคเหนือ................................................................
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ........................เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ...................................................
ตั้งอยู่เลขที่............................................................................๕๐............................................................................ หมู่ที่......-.......
ตรอก/ซอย...........-............ ถนน.........เชียงใหม่-เชียงรำย...... ตำบล/แขวง.......แม่เจดีย์........ อำเภอ/เขต........เวียงป่ำเป้ำ.........
จังหวัด...........เชียงรำย............ รหัสไปรษณีย์.......๕๗๒๖๐....... โทรศัพท์....๐ ๕๓๑๓ ๕๗๙๐.... โทรสำร................-..................
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก..................................................................................๕ ไร่.......................................................................................
ค่ำพิกัดแปลงปลูก...................................................................47 Q 5๔๘๘๔๖ ๒๑๐๘๖๒๒................................................................
ชื่อพันธุ์.........................อำร์พีเอฟ ๓ (RPF 3)......................... แหล่งที่มำ....สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ที่สูง (องค์กำรมหำชน).....
ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก..............เมล็ด...............วิธีกำรปลูก...........-............ รูปแบบกำรปลูก..............กลำงแจ้ง (Outdoor)……….…..
หมำยเหตุ.....................................................................................................................................................................................................
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๕........... เดือน ...........พฤษภำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๐๖
ตัวอย่ำงแผนกำรผลิต (ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ ฉบับเดิมก่อนขอแก้ไขแผน

แผนกำรผลิต(ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต .......................................................................กรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ............................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร...........................................................................นำยเอก วิชำดี.....................................................................................
ลำดับพื้นที่

กำหนดกำรปลูก
(ระบุเดือนและปี)

กำหนดกำรเก็บเกี่ยว
(ระบุเดือนและปี)

ส่วนของกัญชง
ที่ใช้ประโยชน์

๑

พฤษภำคม ๒๕๖๔

สิงหำคม ๒๕๖๔

แกนลำต้นแห้ง

ตรำประทับ
นิติบุคคล
(ถ้ำมี)

กำรนำกัญชงไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนรัฐ
- นำแกนลำต้นแห้งไปทดลองแปรรูปเป็น Hempcrete ที่
คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยกอไก่
อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย

ลงชื่อ...............เอก วิชาดี...................
(............…นำยเอก วิชำดี……………..)
ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
วันที่ …๔... เดือน .....กุมภำพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๐๗

ตัวอย่ำงกำรกรอกเอกสำร

เลขที่รับ.......................
วันที่..............................
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

หนังสือแจ้งกรณีไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมแผนกำรผลิต
กำรนำเข้ำ กำรส่งออก กำรจำหน่ำย หรือกำรใช้ประโยชน์ซึ่งกัญชง
ข้ำพเจ้ำ............................................กรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ......................................... เป็นผู้รับอนุญำต
ของใบอนุญำตที่......ชร ๑/๒๕๖๔ (ป)........ เลขที่อ้ำงอิง (ถ้ำมี).....ชร ๑/๒๕๖๔ (ป).......
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรขอรับหนังสือสำคัญเพื่อ
 (๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ เว้นแต่เป็นภำรกิจตำม (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
ให้หน่วยงำนของรัฐขออนุญำตตำมวัตถุประสงค์นั้น แล้วแต่กรณี
 (๒) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่ำนัน้
(ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่)
 (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๖) เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รบั รอง
มีควำมประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแผนกำรผลิต กำรนำเข้ำ กำรส่งออก กำรจำหน่ำย และกำรใช้ประโยชน์
โดยมีรำยกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
รำยกำรที่เปลี่ยนแปลง

เดิม

เปลี่ยนแปลงเป็น

กำหนดกำรปลูก
พฤษภำคม ๒๕๖๔
ตุลำคม ๒๕๖๔
กำหนดกำรเก็บเกี่ยว
สิงหำคม ๒๕๖๔
มกรำคม ๒๕๖๕
(ในกรณีที่ไม่สำมำรถกรอกข้อมูลได้ครบตำมช่องว่ำงตำมแบบฟอร์ม ผู้แจ้งสำมำรถแจ้งเป็นรำยละเอียดเอกสำรแนบได้)
พร้อมหนังสือฉบับนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วย คือ
(๑) สำเนำใบอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๒) แผนกำรผลิต กำรนำเข้ำ กำรส่งออก กำรจำหน่ำย และใช้ประโยชน์ (ฉบับเดิม/ฉบับใหม่)
ลงชื่อ.........เอก วิชาดี............ผู้รับอนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร
(..........นำยเอก วิชำดี..........)
วันที่ …๑๔... เดือน .....พฤษภำคม..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...
หมำยเหตุ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ปรำกฏในใบอนุญำต ให้ยื่นคำขอเพิ่มเติมระหว่ำงปีปฏิทินหรือ
ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สำหรับเจ้ำหน้ำทีผ่ ู้อนุญำต
 อนุญำต
 ไม่อนุญำต เนื่องจำก ...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................... ผู้อนุญำต
(.........................................)
วันที่ …....... เดือน .................... พ.ศ. ....................
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๐๘
ตัวอย่ำงแผนกำรผลิต (ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ ฉบับขอแก้ไข

แผนกำรผลิต(ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๔... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต .......................................................................กรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ............................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร...........................................................................นำยเอก วิชำดี.....................................................................................
ลำดับพื้นที่

กำหนดกำรปลูก
(ระบุเดือนและปี)

กำหนดกำรเก็บเกี่ยว
(ระบุเดือนและปี)

ส่วนของกัญชง
ที่ใช้ประโยชน์

๑

ตุลำคม ๒๕๖๔

มกรำคม ๒๕๖๕

แกนลำต้นแห้ง

ตรำประทับ
นิติบุคคล
(ถ้ำมี)

กำรนำกัญชงไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนรัฐ
- นำแกนลำต้นแห้งไปทดลองแปรรูปเป็น Hempcrete ที่
คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยกอไก่
อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย

ลงชื่อ...............เอก วิชาดี...................
(............…นำยเอก วิชำดี……………..)
ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
วันที่ …๑๔... เดือน .....พฤษภำคม..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๐๙

๕. ตัวอย่ำงกรณีกำรขอต่ออำยุใบอนุญำต

ตำมมำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติวำ่
ใบอนุญำตจะใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคมของปีที่ออกใบอนุญำต ถ้ำผู้รับใบอนุญำตประสงค์จะ
ขอต่ออำยุใบอนุญำต ให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้ว จะประกอบกิจกำร
ต่อไปก็ได้จนกว่ำผู้อนุญำตจะสัง่ ไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตนั้น

ใบอนุญำตที่ท่ำนได้รับไปนั้น จะสิ้นอำยุ
ในวันที่ ๓๑ ธันวำคมของปีที่ได้รับใบอนุญำต
ทั้งนี้ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต คือ
กำรต่ออำยุใบอนุญำตโดยต้องไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใด ๆ ในปีปฏิทินต่อไป

กรณีมีควำมประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต
ขอให้ท่ำนดำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนกำรยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำต

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๑๐

ตัวอย่ำง
เมื่ อ วั น ที่ ๕ พ ฤ ษ ภ าค ม ๒ ๕ ๖ ๔ ก ร ม ส่ ง เส ริ ม พื ช เศ รษ ฐ กิ จ ซึ่ ง เป็ น ห น่ วย ง า น ข อ ง รั ฐ
ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต (ปลู ก ) ยาเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ เฉพาะกั ญ ชง ตามใบอนุ ญ าตเลขที่ อ้ า งอิ ง
ชร ๑/๒๕๖๔ (ป) โดยปลูก ณ สถานีเพาะพันธุ์พืชเศรษฐกิจภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ซึ่งตามแผนการผลิต(ปลูก)
และแผนการใช้ประโยชน์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกาหนดการปลูกใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารในหน้าถัดไป)
ต่ อมาเมื่ อ วัน ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มี เหตุ ขัด ข้ องไม่ ส ามารถปลู กได้ ต ามก าหนดไว้ ในแผน จึง มี
ความประสงค์ ข อเปลี่ย นแปลงแผนการผลิต โดยปลูก ในเดือนตุล าคม ๒๕๖๔ และเก็บ เกี่ยวในเดือนมกราคม
๒๕๖๕ จึงรีบยื่นขอเปลี่ย นแปลงแผนการผลิต ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย และได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงดาเนินการปลูกตามกาหนด
คือ ปลูกเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้ว และมีกาหนดจะเก็บเกี่ยวในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕
ใบอนุ ญ าตผลิ ต (ปลู ก ) ยาเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ เฉพาะกั ญ ชง ตามใบอนุ ญ าตเลขที่ อ้ า งอิ ง
ชร ๑/๒๕๖๔ (ป) จะหมดอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนั้นกรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ จึงต้องขอต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ สาหรับปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
ใด ๆ ในใบอนุญาต โดยยื่นคาขอต่ออายุในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

คำขอรับใบอนุญำตที่ยื่นและสถำนที่ยื่นคำขอ
แบบคำขอ


คาขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง
(แบบกัญชง ๑)

สถำนที่ยื่นคำขอ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๑๑
ใบอนุญำตผลิต (ปลูก) ในปี พ.ศ.๒๕๖๔
แบบ กัญชง ๑-๑

ใบอนุญำต
ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
เลขที่อ้ำงอิง.....ชร ๑/๒๕๖๔ (ป).....
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
......................กรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ.....................
โดยมี..................................................................นำยเอก วิชำดี.......................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ใบอนุญำตที.่ .....ชร ๑/๒๕๖๔ (ป)......
พื้นที่ลำดับที่......๑.......
ณ สถำนทีป่ ลูกชื่อ.............................................สถำนีเพำะพันธุพ์ ืชเศรษฐกิจภำคเหนือ................................................................
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับอนุญำต คือ........................เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ...................................................
ตั้งอยู่เลขที่............................................................................๕๐............................................................................ หมู่ที่......-.......
ตรอก/ซอย...........-............ ถนน.........เชียงใหม่-เชียงรำย...... ตำบล/แขวง.......แม่เจดีย์........ อำเภอ/เขต........เวียงป่ำเป้ำ.........
จังหวัด...........เชียงรำย............ รหัสไปรษณีย์.......๕๗๒๖๐....... โทรศัพท์....๐ ๕๓๑๓ ๕๗๙๐.... โทรสำร................-..................
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก..................................................................................๕ ไร่.......................................................................................
ค่ำพิกัดแปลงปลูก...................................................................47 Q 5๔๘๘๔๖ ๒๑๐๘๖๒๒................................................................
ชื่อพันธุ์.........................อำร์พีเอฟ ๓ (RPF 3)......................... แหล่งที่มำ....สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ที่สูง (องค์กำรมหำชน).....
ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก..............เมล็ด...............วิธีกำรปลูก...........-............ รูปแบบกำรปลูก..............กลำงแจ้ง (Outdoor)……….…..
หมำยเหตุ.....................................................................................................................................................................................................
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. .....๒๕๖๔.... และใช้ได้เฉพำะสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........๕........... เดือน ...........พฤษภำคม......... พ.ศ. .......๒๕๖๔......
....................................................................
ตำแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุญำต

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๑๒
ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิต (ปลูก)

แบบกัญชง ๑

คำขอรับใบอนุญำต

สสจ. กรอกข้อมูล
ส่วนนี้ /รูปแบบเลขรับ
เป็นตัวอย่ำงเพื่อ
ประกอบกำรอธิบำย
เท่ำนั้น

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด
ยื่นที่ สสจ. เชียงรำย (โปรดระบุ)
เลขรับที่ ๑/๖๕ (ป) วันที่รับ ๒๕ พ.ย. ๖๔

ผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง
 สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.

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

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ.
 ขอเพิ่มลำดับพื้นทีร่ ะหว่ำงปีปฏิทิน จำกเดิมทีไ่ ด้รับอนุญำตไว้แล้ว ของเลขที่อ้ำงอิงที.่ .....................
 ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขที่.....................ชร ๑/๒๕๖๔ (ป)...............................................................
เพื่อต่ออำยุประจำปี พ.ศ. ....๒๕๖๕.... (ไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับอนุญำตไว้)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตำมประเภทผู้ขออนุญำต)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ :
ชื่อผู้ขออนุญำตและผู้ดำเนินกิจกำร คือ นำย/นำง/นำงสำว............................................ นำมสกุล...........................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................... หมู่ที่………. อำคำร/หมูบ่ ้ำน............................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................
๑.๒ กรณีวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล :
ชื่อวิสำหกิจชุมชนผู้ขออนุญำต..................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร---- รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน.....................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน.................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรกำรแทนวิสำหกิจชุมชน คือ
นำย/นำง/นำงสำว............................................................................ นำมสกุล...................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ............................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................... หมู่ที่………. อำคำร/หมูบ่ ้ำน............................................ชั้นที่............. ห้องที่...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................... โทรสำร (ถ้ำมี)….…...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)...........................................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๑๓

๑.๓ กรณีนิติบุคคล :
๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต............................……...........กรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ………….................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร ๐ - ๙

๙ ๔ ๐ - ๐

เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑

๒ ๓ ๔ - ๕ ๖

๒ ๓ - ๔ ๕ - ๖
ถ
๗ ๘ ๙ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)

๐ ๑

ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......๑๐........... หมู่ที่…ถ๒... อำคำร/หมู่บำ้ น.........-............ชั้นที่…...-........ ห้องที่......-......
ตรอก/ซอย.............-.............. ถนน.........ติวำนนท์.......... ตำบล/แขวง.........ตลำดขวัญ.......... อำเภอ/เขต….....เมืองนนทบุรี….....
จังหวัด........นนทบุรี......... รหัสไปรษณีย์ ๑

๑ ๐

๐ ๐ โทรศัพท์..…๐ ๒๔๙๐ ๗๐๐๐.... โทรสำร (ถ้ำมี)…......-........

ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว.....................................เอก.......................................... นำมสกุล…….......................วิชำดี.....................................
เลขประจำตัวประชำชน ๓ - ๒

๐ ๐ ๑ - ๐

๑ ๒

๓ ๔ - ๕

๖ - ๗

วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).........๔ มกรำคม ๒๕๒๔........... อำยุ ........๔๑........... ปี ........-........
ถ เดือน สัญชำติ...........ไทย...........
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑

๓ ๕ ๗ - ๐ ๒

๔ ๖

๘ ๐ - ๑ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)

ถ ่บ้ำน......สำยลมจอย ฮิลล์ไซด์.....ชั้นที่......-....... ห้องที่......-.......
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.........๒......... หมู่ที่……-…. อำคำร/หมู
ตรอก/ซอย....สำยลมจอย ฮิลล์ไซด์ ๕..... ถนน.....สำยลมจอย ......... ตำบล/แขวง.....เวียงพำงคำ..... อำเภอ/เขต.......แม่สำย.......
จังหวัด...เชียงรำย... รหัสไปรษณีย์ ๕

๗ ๑

๓ ๐ โทรศัพท์…๐ ๕๓๑๒ ๓๔๕๖... โทรสำร (ถ้ำมี)..๐ ๕๓๑๒ ๓๔๕๗..

อีเมล์ (ถ้ำมี).......................................................... ake_wichadee@email.com...........................................................................
๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (บริษัทมหำชนจำกัด/บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์/
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย)
ชื่อ ..........................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล -----
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................หมู่ที่…... อำคำร/หมู่บ้ำน........................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย.......................... ถนน.................................. ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต............................
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................ โทรสำร (ถ้ำมี)….........................
ชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต คือ
นำย/นำง/นำงสำว..................................................................... นำมสกุล.............................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.).................................................... อำยุ ................... ปี ................ เดือน สัญชำติ......................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน -- (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.................. หมู่ที่………. อำคำร/หมู่บ้ำน.......................................ชั้นที่............. ห้องที่..............
ตรอก/ซอย........................ ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์….................... โทรสำร (ถ้ำมี)…............................
อีเมล์ (ถ้ำมี).............................................................................................................................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๑๔

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นที่ปลูกกัญชง (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน)
พี้นที่ลำดับที่ ๑
วัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ วัตถุประสงค์ แต่หำกใช้พื้นที่ปลูกนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ที่ (๒) จะสำมำรถเลือกได้เพียง ๑ วัตถุประสงค์)
 (๑) เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตำมวัตถุประสงค์ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖))
 (๒) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกเส้นใยตำมประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่ำนั้น (ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่)
เกษตรกรผู้ปลูก ชื่อ.........................นำมสกุล..........................................เลขประจำตัวประชำชน ----
 (๓) เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม
 (๔) เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์
 (๕) เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
(โปรดระบุชื่อโครงกำร......................................................................................................................................................................)
 (๖) เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
รูปแบบกำรปลูก (โปรดเลือก ๑ รูปแบบกำรปลูก ต่อ ๑ ลำดับพื้นที่เท่ำนั้น)
 กลำงแจ้ง (Outdoor)
 อำคำรหรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor)
 โรงเรือนทั่วไป ที่ไม่ใช่ระบบปิด (Greenhouse)
 อื่น ๆ โปรดระบุ ...........................................................................
รำยละเอียดสถำนที่
ชื่อสถำนที่ปลูก (ถ้ำมี)…..................................……………สถำนีเพำะพันธุ์พืชเศรษฐกิจภำคเหนือ............................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำน ๑ ๓ ๕ ๙ - ๙ ๒ ๔ ๖ ๘ ๐ - ๙ (ตำมทะเบียนรำษฎรกระทรวงมหำดไทย)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......๕๐........ หมู่ที่…..-.…. อำคำร/หมู่บ้ำน.................-.......................ชั้นที่......-....... ห้องที่..........-.............
ถ ตำบล/แขวง......แม่เจดีย์...... อำเภอ/เขต...........เวียงป่ำเป้ำ...........
ตรอก/ซอย............-................ ถนน........เชียงใหม่-เชียงรำย........
จังหวัด.........เชียงรำย........... รหัสไปรษณีย์ ๕ ๗ ๒ ๖ ๐ โทรศัพท์….๐ ๕๓๑๓ ๕๗๙๐...... โทรสำร (ถ้ำมี)…........-........
ขนำดพื้นที่แปลงปลูก....................................................................๕ ไร่...........................................................................(โปรดระบุหน่วย)
ค่ำพิกัดแปลงปลูก....................................................................47 Q 5๔๘๘๔๖ ๒๑๐๘๖๒๒.................................................................
ประเภทเอกสำรที่ดิน...โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ.)... เลขที่/แปลงที่/ระวำงที่...เลขที่โฉนด ๑๒๓๔๕ ระวำง ๑๒๓๔ III ๕๕๕๕-๐๐
เลขทีด่ ิน ๑๒๓..... ออกโดย...............กรมที่ดิน................
 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร เป็นเจ้ำของที่ดินหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
 ผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน แต่เป็นผู้เช่ำหรือเป็นผู้ขอใช้ที่ดินจำกเจ้ำของที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่สำมำรถให้เช่ำ/ให้ใช้ที่ดินได้
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้ำของที่ดินชื่อ......................................................... นำมสกุล .............................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
(ทั้งนี้ การเช่าหรือการใช้ทดี่ ินต้องถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาตที่ตอ้ งตรวจสอบก่อนยื่ นคาขออนุญาต)

 ผูข้ ออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร ไม่ใช่เจ้ำของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แต่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงในที่ดินแห่งนี้
เป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งรับรองว่ำได้ทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐด้วยตนเองตำมที่ระบุชื่อไว้ในหนังสืออนุญำตให้
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
พันธุ์และส่วนของกัญชงที่ใช้ปลูก
(ทั้งนี้ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์กัญชงจากต้นกัญชงที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้าหนักแห้ง)

 (๑) พันธุ์จำกเมล็ดพันธุ์รบั รอง ชื่อพันธุ์..อำร์พีเอฟ ๓ (RPF 3).. แหล่งที่มำ...สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ที่สูง (องค์กำรมหำชน)...
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด

 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ............................................... วิธีกำรปลูก..................................................
 (๒) พันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์รับรอง ชื่อพันธุ์ (ถ้ำมี) ...................................... แหล่งที่มำ...................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
 (๓) พันธุ์ที่มำจำกกำรนำเข้ำ ชื่อพันธุ์..................................................................... แหล่งที่มำ..............................................................
 ส่วนที่ใช้ในกำรปลูก  เมล็ด
 ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด คือ ................................................... วิธีกำรปลูก.............................................
หมำยเหตุ: - หำกข้อมูลส่วนที่ ๒ มีมำกกว่ำ ๑ พื้นที่ โปรดแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๑๕

ส่วนที่ ๓ เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต (โปรดแนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประเภทของผู้ขออนุญำตและวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตผลิต)
๓.๑ กำรขอรับใบอนุญำต :
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
 (๒) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๓) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้วย)

 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๕) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๖) แผนกำรผลิต
 (๗) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๙) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๐) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๑) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๒) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิตบิ คุ คล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และแสดงบัญชีรำยชื่อสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรแทนวิสำหกิจชุมชน
 (๔) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๕) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)

 (๖) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๗) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๘) แผนกำรผลิต
 (๙) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๐) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๑) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๒) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๓) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๔) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๑๖
นิติบุคคล
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้สำหรับทุกวัตถุประสงค์
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ หรือ สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่ยังคงสถำนะดำเนินกิจกำรอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับคำขออนุญำตนี้และ
แสดงบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือสมำชิกวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสำรแสดงภำรกิจ
ของหน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรขออนุญำต กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือ เอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงกำรเป็นนิติบุคคล
 (๒) หนังสือแสดงว่ำตนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
 (๓) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
 (๔) หนังสือผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล
 (๕) สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก
 (๖) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี้ต้องดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย)
 (๗) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก ที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก
ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
 (๘) แบบแปลนอำคำรหรือโรงเรือน และภำพถ่ำยบริเวณภำยนอกรวมถึงภำยในอำคำรหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)
หรือ ภำพถ่ำยแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)
 (๙) แผนกำรผลิต
 (๑๐) แผนกำรใช้ประโยชน์
 (๑๑) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และวิธีกำรทำลำยส่วนของกัญชงที่เหลือกำรใช้ประโยชน์
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ในบำงวัตถุประสงค์ โปรดยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขออนุญำตที่ท่ำนเลือก
 เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 (๑๒) โครงกำรศึกษำวิจัยที่มีรูปแบบตำมหลักวิชำกำร และสอดคล้องกับคำขออนุญำต โดยผู้ศึกษำวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้หำกผู้ร่วมศึกษำวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงำนอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสำรแสดงกำรรับทรำบ
 (๑๓) ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง
 (๑๔) หลักฐำนกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์)
 (๑๕) ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
๓.๒ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
 (๑) ต้นฉบับใบอนุญำต
 (๒) แผนกำรผลิต
 (๓) แผนกำรใช้ประโยชน์
เฉพำะวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีต่ออำยุใบอนุญำต)
ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับกำรอนุญำตในปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ
๑. ชื่อโครงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
๒. ระยะเวลำกำรศึกษำวิจยั ...................................................................................................................................................................................
๓. สรุปผลกำรศึกษำวิจยั ........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..………
หมำยเหตุ: - สำมำรถแนบรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
.

ข้อมูลผู้ประสำนงำนของผู้ขออนุญำต
ชื่อผู้ประสำนงำน นำย/นำง/นำงสำว...............พลอยประดับ................... นำมสกุล.........................โชติกำ..................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)…นักวิชำกำรปรับปรุงพันธุ์พืช… หน่วยงำนที่สังกัด (ถ้ำมี)…สถำนีเพำะพันธุ์พืชเศรษฐกิจภำคเหนือ กรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ…
โทรศัพท์…..............................๐๘ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗.......................................... อีเมล์ (ถ้ำมี)....................... ploy@email.com................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๑๗
ส่วนที่ ๔ กำรรับรองตนเองและกำรยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญำตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
ข้ำพเจ้ำผู้ขอรับใบอนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร ขอให้คำรับรองว่ำ
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ในกำรเป็นผู้ขออนุญำตตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ที่ดินที่เป็นแปลงปลูกกัญชง ตำมที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญำตนัน้
(ก) ข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยตำมกฎหมำย หรือ
(ข) เป็นที่ดินที่มีหนังสืออนุญำตให้ข้ำพเจ้ำใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือ
(ค) เป็นที่ดินที่ขำ้ พเจ้ำเช่ำหรือได้ขอใช้ที่ดินจำกบุคคลอื่นและได้รับคำยินยอมจำกผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้ใช้ที่ดนิ นั้น
โดยเป็นที่ดินที่เจ้ำของที่ดินสำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำหรือให้ผอู้ ื่นเข้ำทำประโยชน์ได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
(๓) ข้ำพเจ้ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
(๔) ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่กำรผลิต (ปลูก) กำรใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์อื่น ๆ ของกัญชง ในกำรปลูก
แผนกำรผลิตและแผนกำรใช้ประโยชน์ จำกที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้อนุญำตไว้ หำกมีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
(๕) ข้อควำมข้ำงต้นที่แจ้งไว้ในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตทุกฉบับเป็นควำมจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำข้อมูลในคำขอนี้พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น
(๖) ข้ำพเจ้ำได้รบั ทรำบ เข้ำใจ และพร้อมทีจ่ ะปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทำงและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือที่คณะกรรมกำรกำหนดทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำมที่เกี่ยวข้องกับกำรขอ
อนุญำตนี้ สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุญำตได้ และอนุญำตให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไปและตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ตรำประทับ
นิติบุคคล
(ถ้ำมี)

ลงชื่อ.....................เอก วิชาดี............................ ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(............…นำยเอก วิชำดี……………..)
วันที่ …๒๔... เดือน .....พฤศจิกำยน..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

หมำยเหตุ: - รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๑๘
ส่วนที่ ๕ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง)
๕.๑ กำรตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
 ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
 ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง แลระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน แล้วดาเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........กิ่ง ก้านใบ............เจ้ำหน้ำที่
(……..นำงสำวกิ่ง ก้ำนใบ..……)
วันที่ .…๒๕.... เดือน ...พฤศจิกำยน.... พ.ศ. .…๒๕๖๔….
๕.๒ กำรดำเนินกำรกรณีคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 (๑) เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำตรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ขออนุญำตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทรำบว่ำระยะเวลำระหว่ำงกำรรอเอกสำร
หรือหลักฐำนดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลำขั้นตอนกำรขออนุญำต (ให้ดาเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป)
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

 (๒) เจ้ำหน้ำที่คืนคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนทั้งหมดเนื่องจำกผู้ขออนุญำตแจ้งควำมประสงค์ขอคืนคำขอพร้อม
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอทั้งหมด เพื่อนำไปแก้ไขและยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่
(....………..…..........…………………………)
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร/
(....………..…..........…………………………)
ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……

๕.๓ กำรดำเนินกำรเมื่อผู้ขออนุญำตจัดส่งคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๕.๒ (๑)
 (๑) ผูข้ ออนุญำตแก้ไขหรือส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่จึงรับคำขอและเอกสำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
 ผู้ขออนุญาตชาระค่าพิจารณาคาขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามที่กฎหมายกาหนด)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..
 (๒) ผูข้ ออนุญำตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง คำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ตำมระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่จึงคืนคำขอ
และแจ้งเป็นหนังสือหรือสำเนำผลกำรตรวจเอกสำรนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทรำบเหตุแห่งกำรคืนคำขอ
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่
(…….....………..…..........…………………………)
วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………..

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๑๙

ตัวอย่ำงกำรกรอกแผนกำรผลิต (ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์

แผนกำรผลิต(ปลูก) และ แผนกำรใช้ประโยชน์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง
ประจำปี พ.ศ. ...๒๕๖๕... (ปีปฏิทิน)
ชื่อผู้ขออนุญำต .......................................................................กรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ............................................................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร...........................................................................นำยเอก วิชำดี.....................................................................................
ลำดับพื้นที่

กำหนดกำรปลูก
(ระบุเดือนและปี)

กำหนดกำรเก็บเกี่ยว
(ระบุเดือนและปี)

ส่วนของกัญชง
ที่ใช้ประโยชน์

๑

ตุลำคม ๒๕๖๔
(ปลูกแล้วตำมแผน)

มกรำคม ๒๕๖๕

แกนลำต้นแห้ง

ตรำประทับ
นิติบุคคล
(ถ้ำมี)

กำรนำกัญชงไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนรัฐ
- นำแกนลำต้นแห้งไปทดลองแปรรูปเป็น Hempcrete ที่
คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยกอไก่
อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย

ลงชื่อ...............เอก วิชาดี...................
(............…นำยเอก วิชำดี……………..)
ผู้ขออนุญำต/ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
วันที่ …๒๔... เดือน .....พฤศจิกำยน..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๒๐

ภำคผนวก

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๒๑

กฎหมำย

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๒๒

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๒๓

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๒๔

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๒๕

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๒๖

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๒๗

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๒๘

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๒๙

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๓๐

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๓๑

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๓๒

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๓๓

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๓๔

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๓๕

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๓๖

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๓๗

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๓๘

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๓๙

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๔๐

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๔๑

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๔๒

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๔๓

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๔๔

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๔๕

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๔๖

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๔๗

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๔๘

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๔๙

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๕๐

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๕๑

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๕๒

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๕๓

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๕๔

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๕๕

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๕๖

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๕๗

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๕๘

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๕๙

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๖๐

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๖๑

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๖๒

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๖๓

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๖๔

ท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมูลกฎหมำยยำเสพติดได้จำก
เว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Pages/Main.aspx
หัวข้อกฎหมำยสำคัญ/กฎหมำยออกใหม่

หรือ
ติดต่อสอบถำมเพื่อหำรือข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกัญชงได้ที่
กลุ่มกำหนดมำตรฐำน กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.
(โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๗๗๖๑ / ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๑๔)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๖๕

แบบฟอร์ม

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๖๖

แบบคำขอรับใบอนุญำต
ท่านสามารถติดตามข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/Hemp61.aspx

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๖๗

แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ปลูกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ปลูก
ทีร่ ะบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต ค่ำพิกัดแปลงปลูก ขนำดแปลงปลูก และสถำนที่ใกล้เคียง
ประจำปี พ.ศ. ...........

ลงชื่อ................................................................ ผู้ดำเนินกิจกำร
(……………………………………………………………..)
วันที่...................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๖๘

แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ผลิตและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก)
ทีร่ ะบุลำดับสถำนที่ผลิตเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต
ประจำปี พ.ศ. ...........

ลงชื่อ................................................................ ผู้ดำเนินกิจกำร
(……………………………………………………………..)
วันที่...................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๖๙

แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่นำเข้ำ
ประจำปี พ.ศ. ...........

ลงชื่อ................................................................ ผู้ดำเนินกิจกำร
(……………………………………………………………..)
วันที่...................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๗๐

แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่สง่ ออกและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่สง่ ออก
ประจำปี พ.ศ. ...........

ลงชื่อ................................................................ ผู้ดำเนินกิจกำร
(……………………………………………………………..)
วันที่...................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๗๑

แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่จำหน่ำยและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่จำหน่ำย
ประจำปี พ.ศ. ...........

ลงชื่อ................................................................ ผูด้ ำเนินกิจกำร
(……………………………………………………………..)
วันที่...................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๗๒

แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ครอบครองและเส้นทำงกำรเข้ำถึงสถำนที่ครอบครอง
ที่ระบุลำดับสถำนที่ครอบครองเรียงตำมลำดับในคำขออนุญำต

ลงชื่อ................................................................ ผู้ดำเนินกิจกำร
(……………………………………………………………..)
วันที่...................................................................

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๗๓

หนังสือมอบหมำยให้เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
ของนิติบุคคล / แทนวิสำหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคล
ในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง ประจำปี พ.ศ. ............ และปีที่ขอต่ออำยุใบอนุญำตจนกว่ำจะเปลี่ยนผูด้ ำเนินกิจกำร
เขียนที…่ ..............................................
วันที่ …......... เดือน ............ พ.ศ. .............
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว…....................................................................................................……..
ตำแหน่ง…………..........................................................................................................…....…..........................……………….….…….….
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่................... หมู่ท…ี่ ...…..…....... อำคำร/หมูบ่ ้ำน.................................ชั้นที่............... ห้องที่...............
ตรอก/ซอย.................................. ถนน................................ ตำบล/แขวง................................. อำเภอ/เขต...................................
จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์…............................................ โทรสำร (ถ้ำมี)...........................
อีเมล์ (ถ้ำมี)......................................................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…..........................................................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…................................วันที่หมดอำยุ...................................…
ขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…….....……................…………………....……………………..........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.................... หมู่ท…ี่ …...…. อำคำร/หมูบ่ ้ำน...........................ชั้นที่....................... ห้องที่.....................
ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต...................................
จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์.............................… โทรสำร (ถ้ำมี).......................................
อีเมล์ (ถ้ำมี).......................................................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…...................................................…....................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…..............................วันที่หมดอำยุ…...................................…
เป็นผู้ดำเนินกิจกำรในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp)
กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว……….…………..ได้กระทำไปตำมที่มอบหมำยนี้ ให้เสมือนว่ำเป็นกำรกระทำของข้ำพเจ้ำ และ
ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร
ลงชื่อ………................…………ผู้มอบหมำย
(…………..................…........…)

ลงชื่อ…….......................……ผู้รับมอบหมำย
(…............................……)
ลงชื่อ…...............................……พยำน
(….................................…)
ลงชื่อ…................................…พยำน
(…......................................)

อำกร
แสตมป์
๑๐ บำท

อำกร
แสตมป์
๒๐ บำท

ติดอำกร 30 บำท และประทับตรำบริษัทฯ (ถ้ำมี)
(แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ สำเนำหนังสือเดินทำงและใบอนุญำตทำงำน (กรณี
ชำวต่ำงชำติ) ของผู้มอบหมำยพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำทีข่ อง
รัฐ ของผู้รับมอบหมำยพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๗๔

หนังสือมอบหมำยให้เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
แทนวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง ประจำปี พ.ศ. ............ และปีที่ขอต่ออำยุใบอนุญำตจนกว่ำจะเปลี่ยนผู้ดำเนินกิจกำร
เขียนที…่ .........................................................
วันที่ …..... เดือน ......................... พ.ศ. .................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำดังรำยชื่อต่อไปนี้ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของสมำชิกทั้งหมดของวิสำหกิจชุมชน
ชื่อวิสำหกิจชุมชน......................................................................... รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน...............................................…….
ซึ่งมีจำนวนสมำชิกทั้งหมด................ รำย
๑. ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………..................................……………………………………….......
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..................... หมู่ท…ี่ ...……....... อำคำร/หมู่บ้ำน.......................ชั้นที่............. ห้องที่..........................
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์..........................…........... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............................
อีเมล์ (ถ้ำมี)......................................................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…..........................................................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…..............................วันที่หมดอำยุ…..................................…
๒. ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………..................................……………………………………….......
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..................... หมู่ที่…...……....... อำคำร/หมู่บ้ำน.......................ชั้นที่............. ห้องที่..........................
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์..........................…........... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............................
อีเมล์ (ถ้ำมี)......................................................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…..........................................................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…..............................วันที่หมดอำยุ…..................................…
๓. ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………..................................……………………………………….......
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..................... หมู่ที่…...……....... อำคำร/หมู่บ้ำน.......................ชั้นที่............. ห้องที่..........................
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์..........................…........... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............................
อีเมล์ (ถ้ำมี)......................................................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…..........................................................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…..............................วันที่หมดอำยุ…..................................…

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๗๕
-๒๔. ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………..................................……………………………………….......
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..................... หมู่ที่…...……....... อำคำร/หมู่บ้ำน.......................ชั้นที่............. ห้องที่..........................
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์..........................…........... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............................
อีเมล์ (ถ้ำมี)......................................................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…..........................................................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…..............................วันที่หมดอำยุ…..................................…
ขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………..................................……………………….........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..................... หมู่ที่…...……....... อำคำร/หมู่บ้ำน.......................ชั้นที่............. ห้องที่..........................
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์..........................…........... โทรสำร (ถ้ำมี)…..............................
อีเมล์ (ถ้ำมี)......................................................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…..........................................................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…...................................วันที่หมดอำยุ……………….…………..…
เป็นผู้ดำเนินกิจกำรในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp)
กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว……….…....………..ได้กระทำไปตำมที่มอบหมำยนี้ ให้เสมือนว่ำเป็นกำรกระทำของข้ำพเจ้ำ
และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร
ลงชื่อ…………….................……………ผู้มอบหมำย
(………….......................…........…)

ลงชื่อ……..........................……ผู้รับมอบหมำย
(….................................……)

ลงชื่อ…………….................……………ผู้มอบหมำย
(……….......................……........…)
ลงชื่อ…………….................……………ผู้มอบหมำย
(……….......................……........…)
ลงชื่อ…………….................……………ผู้มอบหมำย
(……….......................……........…)

อำกร
แสตมป์
๒๐ บำท

อำกร
แสตมป์
๑๐ บำท

ติดอำกร 30 บำท และประทับตรำบริษัทฯ (ถ้ำมี)
(แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ สำเนำหนังสือเดินทำงและใบอนุญำตทำงำน (กรณี
ชำวต่ำงชำติ) ของผู้มอบหมำยพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำทีข่ อง
รัฐ ของผู้รับมอบหมำยพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๗๖

หนังสือมอบอำนำจให้เป็นผู้ยื่น-รับเอกสำร
เกี่ยวกับใบอนุญำต ผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง ประจำปี พ.ศ. ...................
เขียนที่…...............................................
วันที่ …........ เดือน ......................... พ.ศ. ...............
โดยหนังสือฉบับนี้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………..................................……………….……….........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..................... หมู่ที่…...……....... อำคำร/หมู่บ้ำน.......................ชั้นที่............. ห้องที่.............................
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต.........................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์..........................…........... โทรสำร (ถ้ำมี)….................................
อีเมล์ (ถ้ำมี)..........................................................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…...............................................................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…...................................วันที่หมดอำยุ……………….……..………..…
เป็นผู้ดำเนินกิจกำรในกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง (Hemp)
ขอมอบอำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..………....….....................….……….…………………………..........
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่..................... หมู่ที่…...……....... อำคำร/หมู่บ้ำน.......................ชั้นที่............. ห้องที่.............................
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต.........................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์..........................…........... โทรสำร (ถ้ำมี)….................................
อีเมล์ (ถ้ำมี)..........................................................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่…............…...............................................................
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร…...................................วันที่หมดอำยุ……………….……..………..…
เป็นเป็นผูย้ ื่น-รับเอกสำร ตลอดจนกำรรับรองเอกสำรและแก้ไขเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรขออนุญำตดังกล่ำวแทนข้ำพเจ้ำ ในเรื่องดังต่อไปนี้
 ขอรับใบอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง (Hemp)
 ต่ออำยุใบอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพำะกัญชง (Hemp)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................................................................
กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว………………….…..………............................…....……………….…….ได้กระทำไปตำมที่มอบอำนำจนี้
ให้เสมือนว่ำเป็นกำรกระทำของข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร
ลงชื่อ……..................……ผู้มอบอำนำจ
(….........................……)

ลงชื่อ………......................………ผูร้ บั มอบอำนำจ
(.......................................)

ลงชื่อ….....................……พยำน
(….................................……)

อำกร
แสตมป์
๒๐ บำท

อำกร
แสตมป์
๑๐ บำท

ลงชื่อ…..........................…พยำน
(…....................................…)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

คำเตือน : โปรดขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลรำยกำรในใบอนุญำตให้เรียบร้อยก่อนถึงกำหนดกำรต่ออำยุใบอนุญำตประจำปี
เพื่อควำมรวดเร็วในกำรต่ออำยุใบอนุญำต และให้กำรดำเนินกิจกำรของท่ำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

๒๗๗

เลขรับที่ ……………………………..….
วันที่ ………………………………………
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้กรอก)

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรำยกำรในใบอนุญำต
ผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชง

ใบอนุญำต  ผลิต (ปลูก) เลขที่อ้ำงอิง ............../..............
(ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่ปลูกอยู่ที่ตา่ งจังหวัด

ยื่นที่ อย. กรณีสถานที่ปลูกอยู่ที่ กทม.)

 ผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก) เลขที่อ้ำงอิง ............../..............
(ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่ผลิตอยู่ที่ต่างจังหวัด

ยื่นที่ อย. กรณีสถานที่ผลิตอยู่ที่ กทม.)

 นำเข้ำ ใบอนุญำตที่ ............../..............

(ยื่นที่ อย. เท่านั้น)

 ส่งออก ใบอนุญำตที่ ............../..............

(ยื่นที่ อย. เท่านั้น)

 จำหน่ำย เลขที่อ้ำงอิง ............../..............
(ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่จาหน่ายอยู่ที่ต่างจังหวัด

ยืน่ ที่ อย. กรณีสถานที่จาหน่ายอยู่ที่ กทม.)

 มีไว้ในครอบครอง เลขที่อ้ำงอิง ............../..............
(ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่ครอบครองอยู่ที่ต่างจังหวัด

ยื่นที่ อย. กรณีสถานที่ครอบครองอยู่ที่ กทม.)

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

๑. ข้อมูลผู้รับอนุญำต
ข้ำพเจ้ำ (ชื่อบุคคล/นิติบุคคล) …………………………………..………………………….………………........................................................
๒. ข้อมูลผู้ดำเนินกิจกำรหรือผูไ้ ด้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร

ชื่อ..................…………………………………..………………………….………………..................................................................................................

๓. มีควำมประสงค์ขอแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต ดังต่อไปนี้
ประเด็นแก้ไข
 เปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล
เพิ่มหรือเปลี่ยนคำนำหน้ำชือ่ ของ
 ผู้รับอนุญำต และ ผู้ดำเนินกิจกำร (กรณีบุคคลธรรมดำ)
 ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร (กรณีนิตบิ ุคคล หรือ
วิสำหกิจชุมชนทีไ่ ม่เป็นนิติบุคคล)
จำกเดิม............................................................................................
เป็น..................................................................................................
 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อนิตบิ คุ คลผู้รับอนุญำต หรือ
วิสำหกิจชุมชนทีไ่ ม่เป็นนิตบิ ุคคล
(เช่น เปลี่ยนชื่อบริษัท โดยที่ยังเป็นนิติบุคคลเดิม)
จำกเดิม............................................................................................
เป็น.................................................................................................

เอกสำรหรือหลักฐำน
ต้นฉบับใบอนุญำตที่ต้องกำรแก้ไข
สำเนำเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
แสดงกำรเพิ่มหรือเปลี่ยนคำนำหน้ำชื่อ ที่ออกโดยหน่วยงำน
ของรัฐ

ต้นฉบับใบอนุญำตที่ต้องกำรแก้ไข
สำเนำเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่ออกโดยหน่วยงำน
ของรัฐ (เช่น สำเนำหนังสือรับรองแสดงกำรจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ซึ่งนำยทะเบียนของกระทรวงพำณิชย์ออกไว้ไม่เกิน
๖ เดือน)

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๗๘
ประเด็นแก้ไข
 แก้ไขเปลี่ยนแปลง นิตบิ ุคคลผู้รับอนุญำต
(เช่น กรณีเป็นกำรแปรสภำพ เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชน
จำกัด)
จำกเดิม............................................................................................
เป็น.................................................................................................
 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อสถำนที่ที่ได้รับอนุญำต
จำกเดิม............................................................................................
เป็น.................................................................................................
 เปลี่ยนผู้ดำเนินกิจกำร (กรณีผู้รับอนุญำตเป็นนิติบุคคล หรือ
วิสำหกิจชุมชนทีไ่ ม่เป็นนิตบิ ุคคล)
จำกเดิม............................................................................................
เป็น.................................................................................................
 เปลี่ยนเลขที่บำ้ น ชื่อถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
ของสถำนที่ตั้งในใบอนุญำต (กรณีข้อมูลสถำนที่ตั้งซึง่ รัฐทำกำร
เปลี่ยนแปลง)
จำกเดิม............................................................................................
เป็น.................................................................................................
 อื่น ๆ (โปรดระบุ เช่น ลดลำดับพืน้ ที่ผลิต (ปลูก) )
จำกเดิม...........................................................................................
เป็น..................................................................................................

เอกสำรหรือหลักฐำน
ต้นฉบับใบอนุญำตที่ต้องกำรแก้ไข
สำเนำเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล ที่ออกโดย
หน่วยงำนของรัฐ (เช่น สำเนำหนังสือรับรองแสดงกำรจด
ทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคล ซึ่งนำยทะเบียนของกระทรวงพำณิชย์
ออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
ต้องกำรแก้ไข
เปลี่ยนชื่อสถำนที่ ที่ออกโดยหน่วยงำน
ของรัฐ

ต้นฉบับใบอนุญำตที่
สำเนำเอกสำรแสดงกำร

ต้นฉบับใบอนุญำตที่ต้องกำรแก้ไข
สำเนำคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีหน่วยงานของรัฐ)
หนังสือมอบหมำยให้เป็นผู้ดำเนินกำรในใบอนุญำต
สำเนำหนังสือรับรองแสดงกำรจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล
ซึ่งนำยทะเบียนของกระทรวงพำณิชย์ออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
ต้นฉบับใบอนุญำตที่
ต้องกำรแก้ไข
สำเนำเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนเลขที่บ้ำน ชื่อถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐ

ต้องกำรแก้ไข
เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไข

ต้นฉบับใบอนุญำตที่
สำเนำเอกสำรที่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารหรือหลักฐานทัง้ หมดทีย่ นื่ ไว้นี้ เป็นความจริงทุกประการ
ตรำประทับ
นิติบุคคล

(ลำยมือชื่อ) ………………………..……..…………… ผู้รับอนุญำต/ผูไ้ ด้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร
(………………………………………………)

(ถ้ำมี)

หมำยเหตุ : (๑) ให้ยื่นคำขอ ๑ ฉบับต่อ ๑ ใบอนุญำตเท่ำนั้น
(๒) โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  / ให้ตรงตำมควำมประสงค์ และให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ตอ้ งกำรออก

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๗๙
(๓) รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ
ผลกำรตรวจรับ
ครั้งที่ ๑
 เอกสำรครบถ้วน/ถูกต้อง รับคำขอและเอกสำรไว้เพื่อดำเนินกำรต่อไป
 เอกสำรไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง เนื่องจำก
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนเพิม่ เติมภำยในระยะเวลำ ๕ วันทำกำร
นับจำกวันที่ได้รับเรื่อง หำกพ้นกำหนดจะสงวนสิทธิ์
ในกำรคืนคำขอ
 คืนเอกสำรคำขอ แล้วให้นำมำยื่นใหม่ภำยหลัง
พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง

ครั้งที่ ๒
 เอกสำรครบถ้วน
 เอกสำรไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง คืนเอกสำรคำขอ
...........................................................................................................
...........................................................................................................
ผู้ตรวจเอกสำร

ลงชื่อ...............................................
วันที่.........../............./.....................

ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ ลงชื่อ...............................................
รับทรำบผลกำรตรวจเอกสำร วันที.่ ........../............./......................
(กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง)
ผู้ตรวจเอกสำร
ลงชื่อ...............................................
วันที่.........../............./.....................
 รับเอกสำรทำงไปรษณีย์
ให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ยื่นคำขอ โดยกำหนดยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยใน
๒๐ วันทำกำรนับจำกวันทีแ่ จ้ง หำกพ้นกำหนดจะสงวนสิทธิ์ในกำรคืน
คำขอ
( ) แจ้งทำงโทรศัพท์ หมำยเลข...............................................
ผู้รับเรื่อง............................................................................
( ) แจ้งทำงโทรสำร หมำยเลข..................................................
( ) แจ้งทำงไปรษณีย์

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๘๐

คำขอยกเลิกใบอนุญำต

เลขรับที่ ……………………………..….
วันที่ ………………………………………
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้กรอก)

เขียนที่ …………………………………………....……………..
วันที่ …………..… เดือน …………………………. พ.ศ. ………….....
๑. ข้อมูลผู้รับอนุญำต
ข้ำพเจ้ำ (ชื่อบุคคล/นิติบุคคล) …………………………………..………………………….………………........................................................
๒. ข้อมูลผู้ดำเนินกิจกำรหรือผูไ้ ด้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร

ชื่อ..................…………………………………..………………………….………………..................................................................................................

๓. มีควำมประสงค์ยกเลิกใบอนุญำต ดังต่อไปนี้
ใบอนุญำต  ผลิต (ปลูก) เลขที่อ้ำงอิง ............../..............
(ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่ปลูกอยู่ที่ต่างจังหวัด

ยื่นที่ อย. กรณีสถานที่ปลูกอยู่ที่ กทม.)

 ผลิต (ทีม่ ิใช่กำรปลูก) เลขที่อ้ำงอิง ............../..............
(ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่ผลิตอยู่ที่ตา่ งจังหวัด

ยืน่ ที่ อย. กรณีสถานที่ผลิตอยู่ที่ กทม.)

 นำเข้ำ ใบอนุญำตที่ ............../..............

(ยื่นที่ อย. เท่านั้น)

 ส่งออก ใบอนุญำตที่ ............../..............

(ยื่นที่ อย. เท่านั้น)

 จำหน่ำย เลขที่อ้ำงอิง ............../..............
(ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่จาหน่ายอยู่ที่ตา่ งจังหวัด

ยื่นที่ อย. กรณีสถานที่จาหน่ายอยู่ที่ กทม.)

 มีไว้ในครอบครอง เลขที่อ้ำงอิง ............../..............
(ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่ครอบครองอยู่ที่ต่างจังหวัด

ยื่นที่ อย. กรณีสถานที่ครอบครองอยู่ที่ กทม.)

โดยขอยกเลิกใบอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้น ตัง้ แต่วันที่……………………….................................……………….……. เป็นต้นไป
เนื่องจำก  เลิกกิจกำร
 เปลี่ยนผู้รับอนุญำต
 ไม่ประสงค์จะต่ออำยุใบอนุญำตฯ
 อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................................................
ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนมำพร้อมคำขอด้วยแล้ว ดังนี้
๑. บัญชีรับจ่ำยกัญชงตำมทีไ่ ด้รับอนุญำตตำมแบบที่กฎหมำยกำหนด จนถึงวันที่ขอยกเลิกใบอนุญำต
๒. ต้นฉบับใบอนุญำต
๓. กรณีนิติบุคคล หรือวิสำหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิตบิ ุคคล
- หนังสือนำส่งแจ้งยืนยันกำรขอยกเลิกใบอนุญำตจำกนิติบุคคล ที่ลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรำ
บริษัท (ถ้ำมี) หรือนำส่งแจ้งยืนยันกำรขอยกเลิกใบอนุญำตจำกวิสำหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ที่ลงนำมโดยประธำนวิสำหกิจชุมชน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารหรือหลักฐานทัง้ หมดทีย่ นื่ ไว้นี้ เป็นความจริงทุกประการ
(ลำยมือชื่อ) ………………………..……..…………… ผู้รับอนุญำต/ผูไ้ ด้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำร

ตรำประทับ
นิติบุคคล
(ถ้ำมี)

(………………………………………………)
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๘๑

หมำยเหตุ : (๑) โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  / ให้ตรงตำมควำมประสงค์ และให้ขีดฆ่ำข้อควำมทีไ่ ม่ต้องกำรออก
(๒) รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับ
ผลกำรตรวจรับ
ครั้งที่ ๑
 เอกสำรครบถ้วน/ถูกต้อง รับคำขอและเอกสำรไว้เพื่อดำเนินกำรต่อไป
 เอกสำรไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง เนื่องจำก
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนเพิม่ เติมภำยในระยะเวลำ ๕ วันทำกำร
นับจำกวันที่ได้รับเรื่อง หำกพ้นกำหนดจะสงวนสิทธิ์
ในกำรคืนคำขอ
 คืนเอกสำรคำขอ แล้วให้นำมำยื่นใหม่ภำยหลัง
พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง

ครั้งที่ ๒
 เอกสำรครบถ้วน
 เอกสำรไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง คืนเอกสำรคำขอ
...........................................................................................................
...........................................................................................................
ผู้ตรวจเอกสำร

ลงชื่อ...............................................
วันที่.........../............./.....................

ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ ลงชื่อ...............................................
รับทรำบผลกำรตรวจเอกสำร วันที.่ ........../............./......................
(กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง)
ผู้ตรวจเอกสำร

ลงชื่อ...............................................
วันที่.........../............./.....................

 รับเอกสำรทำงไปรษณีย์
ให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ยื่นคำขอ โดยกำหนดยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยใน
๒๐ วันทำกำรนับจำกวันทีแ่ จ้ง หำกพ้นกำหนดจะสงวนสิทธิ์ในกำรคืน
คำขอ
( ) แจ้งทำงโทรศัพท์ หมำยเลข...............................................
ผู้รับเรื่อง............................................................................
( ) แจ้งทำงโทรสำร หมำยเลข..................................................
( ) แจ้งทำงไปรษณีย์

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๘๒

ติดต่อหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๘๓

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ชื่อหน่วยงำน
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/๑ ตรัง
สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) (สวพส.)
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กองทะเบียนประวัติอำชญำกร
กรมวิชำกำรเกษตร
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
กรมที่ดิน
กรมป่ำไม้
สำนักกฎหมำย - ส่วนกฎหมำยและนิติกรรมสัญญำ
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
กองนิติกำร
กรมธนำรักษ์
สำยด่วน อย.

เบอร์โทรติดต่อ
02 951 0000, 02 589 9850-8
053 112 188-90
055 322 824-6
056 245 618-20
092 265 5234
034 711 945 - 8
038 784 006 - 7, 038 783 767,
038 784 533
043 240 800
042 207 364 - 66
044 346 005-13
045 312 232-4
077 355 301 - 6
074 330 215
075 501 050-3
053 328 496-8
02 205 1347, 02 205 2815
02 579 0151-7 ต่อ 215
02 940 7214
02 955 1595
02 141 5555
02 561 4292 ต่อ 5211, 5667
02 561 0777 ต่อ 121๐, ๑๒๑๑
02 059 4999, 02 273 0899-903
1556 กด 3

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๘๔
ชื่อหน่วยงำน
กองควบคุมวัตถุเสพติด
กลุ่มกำหนดมำตรฐำน
- กฎหมำยและกำรวินิจฉัยผลิตภัณฑ์
กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลำด
- ขั้นตอนกำรขออนุญำต
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลำด
- กำรจัดเตรียมสถำนที่
กลุ่มพัฒนำระบบ
- กำรขอเปิดสิทธิกำรเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศ,
กำรกรอกข้อมูลในระบบสำรสนเทศ, กำรจัดทำบัญชีรับจ่ำยกัญชง
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กองอำหำร
กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลำด
- กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์
กลุ่มกำหนดมำตรฐำน
- สอบถำมเกี่ยวกับกำรจัดประเภทอำหำร
กองควบคุมเครื่องสำอำง
กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลำด
- ขั้นตอนกำรขออนุญำต
กลุ่มกำหนดมำตรฐำน
- กฎหมำยและหลักเกณฑ์ข้อกำหนด
งำนคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สสจ.กระบี่
สสจ.กำญจนบุรี
สสจ.กำฬสินธ์
สสจ.กำแพงเพชร
สสจ.ขอนแก่น
สสจ.จันทบุรี
สสจ.ฉะเชิงเทรำ
สสจ.ชลบุรี
สสจ.ชัยนำท
สสจ.ชัยภูมิ
สสจ.ชุมพร
สสจ.เชียงรำย
สสจ.เชียงใหม่
สสจ.ตรัง

เบอร์โทรติดต่อ
02 590 7761, 02 590 7314
02 590 7794, 02 590 7769,
02 590 77๙๓, 02 590 77๗๐,
02 590 7756, 02 590 7339
02 590 7343, 02 590 7772
02 590 7479
02 590 7187
02 590 7211
02 590 7274
02 590 7472
075 611 012-3 ต่อ 144
034 512 961, 034 512 417,
034 540 631-2
043 815 418 ต่อ 214-6
055 705 196
043 221 125 ต่อ 212,
082 316 4609
039 311 166
038 511 189, 038 511 640 ต่อ 102-3
038 932 483, 038 932 486
056 405 516
044 836 826-9 ต่อ 302
077 511 040
053 910 322-29
053 211 048-50
075 205 615-22

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๘๕

ชื่อหน่วยงำน
สสจ.ตรำด
สสจ.ตำก
สสจ.นครนำยก
สสจ.นครปฐม
สสจ.นครพนม
สสจ.นครรำชสีมำ
สสจ.นครศรีธรรมรำช
สสจ.นครสวรรค์
สสจ.นนทบุรี
สสจ.นรำธิวำส
สสจ.น่ำน
สสจ.บึงกำฬ
สสจ.บุรีรัมย์
สสจ.ปทุมธำนี
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
สสจ.ปรำจีนบุรี
สสจ.ปัตตำนี
สสจ.พะเยำ
สสจ.พังงำ
สสจ.พัทลุง
สสจ.พิจิตร
สสจ.พิษณุโลก
สสจ.เพชรบุรี
สสจ.เพชรบูรณ์
สสจ.แพร่
สสจ.ภูเก็ต
สสจ.มหำสำรคำม
สสจ.มุกดำหำร
สสจ.แม่ฮ่องสอน
สสจ.ยโสธร
สสจ.ยะลำ
สสจ.ร้อยเอ็ด
สสจ.ระนอง
สสจ.ระยอง

เบอร์โทรติดต่อ
039 511 011 ต่อ 314-6,
086 340 8906
055 518 100
037 386 402 ต่อ 107
034 213 279 ต่อ 226, 227
042 515 766 ต่อ 117
044 465 011-4 ต่อ 105-6
089 846 5266
075 343 409-10
056 232 001-6 ต่อ 140, 141
02 580 3195
073 532 056-65 ต่อ 301
054 600 077
042 492 046 ต่อ 118
044 617 464
02 581 6140
032 603 760
037 211 626 ต่อ 119
073 460 234, 073 460 310 ต่อ 1306
054 409 145-7
076 481 725-6, 076 481 721-2
074 613 127
056 990 354-7
055 252 052
032 400 902, 032 425 100 ต่อ 125
056 711 010
054 653 254-5
076 212 297
043 777 231
042 611 450 ต่อ 107
053 611 281, 053 611 324 ต่อ 124
045 7122 33-4 ต่อ 131
073 212 008 ต่อ 404
043 511 754, 043 518 638 ต่อ 106
077 824 880
038 967 532

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๘๖
ชื่อหน่วยงำน
สสจ.รำชบุรี
สสจ.ลพบุรี
สสจ.ลำปำง
สสจ.ลำพูน
สสจ.เลย
สสจ.ศรีสะเกษ
สสจ.สกลนคร
สสจ.สงขลำ
สสจ.สตูล
สสจ.สมุทรปรำกำร
สสจ.สมุทรสงครำม
สสจ.สมุทรสำคร
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระบุรี
สสจ.สิงห์บุรี
สสจ.สุโขทัย
สสจ.สุพรรณบุรี
สสจ.สุรำษฎร์ธำนี
สสจ.สุรินทร์
สสจ.หนองคำย
สสจ.หนองบัวลำภู
สสจ.พระนครศรีอยุธยำ
สสจ.อ่ำงทอง
สสจ.อำนำจเจริญ
สสจ.อุดรธำนี
สสจ.อุตรดิตถ์
สสจ.อุทัยธำนี
สสจ.อุบลรำชธำนี

เบอร์โทรติดต่อ
032 326 268-71,
032 337 454 ต่อ 205-207
036 421 206-8 ต่อ 111
054 227 527-30
053 532 477-8 ต่อ 120, 127
042 812 745,
098 097 8230
045 616 040-6
042 711 157 ต่อ 1521-4
074 326 091-7, 074 326 093-6
074 711 071 ต่อ 305
02 389 5980 ต่อ 106, 109
034 716 888
034 871 276
037 425 141-4
036 211 015, 036 223 118,
036 223 120
036 813 493, 036 813 503
055 614 271
035 454 069-76 ต่อ 310, 311
077 272 784 ต่อ 411-3
044 518 402-5 ต่อ 217,
081 547 0479
042 465 067-70
042 312 049-50 ต่อ 115
035 241 520
035 614 252
045 523 250-53 ต่อ 208
042 222 356
055 412 227, 055 416 454
056 511 565, 056 571 007,
056 512 127
045 262 692

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

๒๘๗

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม ๒๕๖๔)

