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โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 ขอรับใบอนุญาต (กรณรีายใหม่)  
 ขอต่ออายุใบอนุญาตเลขท่ี ................................................................. ประจ าปี พ.ศ. ……..............………………………. 
 ขอรับใบแทนใบอนุญาตเลขท่ี...................................... เนื่องจากใบอนุญาต   สูญหาย   ถูกท าลายบางส่วนหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
  หมายเหตุ : กรณีขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอรับใบแทนใบอนญุาต ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนที ่๑ และส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์ในการขออนุญาต  
 เพื่อใช้ทางการแพทย์ หรือเพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเขา้ถึงยา (SAS) 
 จ าหน่ายยาที่มีกญัชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยาส าหรบัคนไข้เฉพาะราย  

 โดยผูย้ื่นค าขอได้รับใบอนุญาตผลติ (โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย) เลขท่ี.............................................. 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญาตและผู้ด าเนินกิจการ  
 ๑.๑ ชื่อผู้ขออนุญาต  

ข้าพเจ้า (ช่ือบุคคล/นิติบคุคล)..................................................................................................................................................................... 
(กรณีเป็นสถานพยาบาลเอกชน : ให้ระบุชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับแต่งตั้ งให้เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล                      
หรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหากเป็นสถานพยาบาลของนิติบุคคลให้ระบุข้อความเพิ่มว่าเพื่อการด าเนินการของนิติบุคคลนั้น ดังนี้  “นาย ก. 
เพื่อการด าเนินการของบริษัท โรงพยาบาล..........................จ ากัด”) 

เลขประจ าตัวประชาชน ----       สัญชาติ................................................... 
เลขทะเบยีนนิติบุคคล ----           
 กรณผีู้ขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล   

โปรดระบุเลขท่ีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ.................................. ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล..................................... 
 กรณผีู้ขออนุญาตเป็นผู้รบัอนุญาต  ขายยาแผนปัจจุบัน  ขายผลิตภณัฑ์สมุนไพร 

โปรดระบุเลขท่ีใบอนุญาต ..................................... 
เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี........................................................................................................................................................................ 
หมู่ที่........................... อาคาร/หมูบ่้าน................................................................................ ช้ันท่ี........................ หอ้งท่ี............................ 
ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................... ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด....................................รหสัไปรษณีย์  โทรศัพท์….................................... โทรสาร (ถ้ามี)….….….………...…………. 
อีเมล์ (ถ้ามี)................................................................................................................................................................................................. 
๑.๒ ผู้ด าเนินกิจการ 
นาย/นาง/นางสาว...........................................................................นามสกลุ..............................................................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน ----  สัญชาติ.................................................. 
เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี........................................................................................................................................................................ 
หมู่ที่........................... อาคาร/หมูบ่้าน................................................................................ ช้ันท่ี........................ ห้องที่............................ 
ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................... ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด....................................รหสัไปรษณีย์  โทรศัพท์….................................... โทรสาร (ถ้ามี)….….….………...…………. 
อีเมล์ (ถ้ามี)................................................................................................................................................................................................. 

 
 

ค าขอรับใบอนุญาต 
จ าหน่าย 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา  
(เพื่อใช้ในการบ าบัดรักษาโรค) 

 

แบบกัญชา ๖ 
 

   (ส าหรับเจา้หน้าที่) 
   สถานที่จ าหนา่ยตั้งอยู่ในต่างจังหวัด 

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

   สถานที่จ าหนา่ยตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.   
        เลขรับที่................................. วันที่รับ................................ 
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ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการจ าหน่ายกัญชา 
๑. ชื่อสถานทีจ่ าหน่าย................................................................................................................................................................................  
ตั้งอยู่ เลขท่ี.................................................................................................................................................................................................. 
หมู่ที่................ ตรอก/ซอย........................................................................ถนน..........................................................................................  
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์  

 โทรศัพท…์................................................................... โทรสาร (ถ้าม)ี….……………….…………………………..…………………………..………………. 
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์สถานท่ีจ าหน่าย............................................................................................................................................................... 

๒. กัญชาท่ีขออนุญาตจ าหน่าย 
ช่ือต ารับ...................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ : กรณีมีข้อมูลกัญชาที่ขออนญุาตจ าหนา่ยมากกว่า ๑ ผลิตภัณฑ์ ใหแ้นบเอกสารเพิ่มเติม 

 

ส่วนที่ ๓ เอกสารหลักฐาน  
เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตจ าหน่าย (เพ่ือใช้ในการบ าบัดรักษาโรค)  
(โปรดแนบเอกสารหรือหลักฐานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ)                     
 รูปถ่ายสถานพยาบาล จ านวน ๒ รูป (รูปที่ ๑ แสดงลักษณะอาคาร, รูปที่ ๒ แสดงป้าย, เลขที่ของสถานที่ตั้ง) 
 รายช่ือพร้อมหนังสือรับรองวา่เปน็ผูป้ระกอบวิชาชีพฯ ที่ผา่นการอบรมหลักสตูรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรบัรอง เปน็ผูส้ั่งจา่ยยาทีม่ีกัญชา

ปรุงผสมอยู่ และลงทะเบียนเป็นผูส้ั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 *ส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ (กรณเีป็นหมอพื้นบ้าน) 
เอกสารหรือหลักฐาน ส าหรับคุณสมบัติผู้ขออนุญาตในแต่ละราย 
 กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทย :  

- หนังสือมอบอ านาจจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามค าสั่ง สป.ที่ ๖๓๑/๒๕๖๓ (กรณีเฉพาะสถานพยาบาลในสังกัด 
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
- หนังสือมอบอ านาจหรือมอบหมายให้เป็นผูด้ าเนินกิจการในใบอนุญาต หรือค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการของ 
  ผู้ด าเนินกิจการในใบอนุญาต  

 กรณีเป็นสถานพยาบาลเอกชน 
- *ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล (ส.พ.๗) หรือส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานพยาบาลสตัว์ (สส.๓) 
- *ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.๑๙) หรือส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (สส.๔) 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือใบรับรองตาม 
  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในกรณีที่เป็นหมอพื้นบา้น 

 กรณีนิติบคุคล 
- *ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
  กระทรวงพาณิชย์ (ออกใหไ้วไ้มเ่กิน ๖ เดือน)  
- หนังสือแสดงว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล 

 กรณีเปน็ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูป้ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง : 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือส าเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือส าเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
  หรือส าเนาใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 
- รายชื่อพร้อมหนังสือรับรองว่าเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง  
  เป็นผู้สั่งจ่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และลงทะเบียนเป็นผูส้ั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ : 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
- รายชื่อพร้อมหนังสือรับรองว่าเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง  
  เป็นผู้สั่งจ่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และลงทะเบียนเป็นผูส้ั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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การขอต่ออายุใบอนุญาต 
 - ต้นฉบับใบอนุญาต 

- *ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.๑๙) หรือ ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (สส.๔)  
  หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงถึงการยื่นค าขอรับใบอนุญาตดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 ใบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ารวจท่ีระบุว่าใบอนุญาตสูญหาย (กรณีใบอนุญาตสูญหาย) 
 ใบอนุญาต (กรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ) 

หมายเหตุ : *ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีเป็นหมอพื้นบ้านให้แนบส าเนาทะเบียนบา้นของผู้ด าเนินกจิการ  
และกรณีเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลให้แนบส าเนาใบอนุญาต เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการได้เร็วขึ้น 
 

ส่วนที่ ๔ การรับรองตนเองและการยินยอมการเปิดเผยข้อมูลของ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ ผู้ขออนุญาต
          ข้าพเจ้าผู้ขอรับใบอนุญาต/ผูไ้ดร้ับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ ขอให้ค ารับรองว่า 

(๑) มีคุณลักษณะและไมม่ีลักษณะต้องห้าม ในการเป็นผู้ขออนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต 
น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๒) ข้าพเจ้าจะไม่ท าผดิวัตถุประสงค์ตามที่ไดร้ับอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
(๓) ข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลการจ าหน่ายกัญชาไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ หากมีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้า

รับทราบว่าจะต้องด าเนินการยื่นค าขอรับอนุญาตตามกระบวนการทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต 
น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๔) ข้อความข้างต้นที่แจ้งไว้ในค าขอนี้พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตทุกฉบับเป็นความจริง ถูกต้องและ
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่าข้อมูลในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผดิชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 

(๕) ข้าพเจ้าไดร้ับทราบ เข้าใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชา พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งแนวทางและหลักเกณฑต์่างๆ                           
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและคณะกรรมการก าหนดทกุประการ  

       ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือ
ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใดก็ตาม                    
ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนี้ สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตได้ และอนุญาตให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอนุญาตของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม
ทั้งกรณีทั่วไปและตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 
 

ลงช่ือ............................................................. ผู้ยื่นค าขอ/ผูไ้ดร้ับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
    (……………………………………………………..) 

  วันท่ี................................................................ 
 

หมายเหต ุ: ให้รับรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ และขีดขอ้ความที่ไม่ต้องการออก 

 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 


