
๑ 
แบบกัญชา ๘ 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 (เลือกได้ ๑ วัตถุประสงค์) 
 เพื่อการศึกษา  

(โครงการ.............................................................................................................................................................................................................) 
 เพื่อการวิจัย  

(โครงการ.............................................................................................................................................................................................................) 
 เพื่อใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 
กิจกรรมที่ขอรับอนุญาต (เลือกได้ ๑ กิจกรรม) 
 ผลิต (ปลูก)   ผลิต (ที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย)  น าเข้า   ส่งออก   จ าหน่าย   มีไว้ในครอบครอง 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญาตและผู้ด าเนินกิจการ  
ส่วนที่ ๑.๑ ข้อมูลผู้ขออนุญาต (โปรดระบุข้อมลูผู้ขออนุญาตให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต) 

 ๑.๑.๑ ชื่อผู้ขออนุญาตเพ่ือการศึกษา 
ช่ือ………………............................................................................................................................................................................................... 
เลขทะเบยีนนิติบุคคล ----              
 กรณผีู้ขออนุญาตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  โปรดระบุเลขท่ีใบอนุญาตจดัตั้ง .............................................. 
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).................................................................................................................................................................................................. 
 ๑.๑.๒ ชื่อผู้ขออนุญาตเพ่ือการวิจัย 

ช่ือ………………............................................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน ----       สัญชาติ.................................................. 
เลขทะเบยีนนิติบุคคล ----              
 กรณผีู้ขออนุญาตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  โปรดระบุเลขท่ีใบอนุญาตจดัตั้ง .............................................. 
 กรณผีู้ขออนุญาตเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร โปรดระบุเลขทะเบียน.................................. 
 กรณผีู้ขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล   

  โปรดระบุเลขท่ีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ.................................. ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล...................................... 
 กรณผีู้ขออนุญาตเป็นผู้รบัอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน หรือผู้รับอนญุาตผลติหรือน าหรือสั่งยาแผนโบราณ                         

หรือผู้รบัอนุญาตผลติหรือน าเข้าผลิตภณัฑส์มุนไพร โปรดระบุเลขท่ีใบอนุญาต ...................................................................... 

 

ค าขอรับใบอนุญาต 
ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย  

หรือมีไว้ในครอบครอง 
เพ่ือการศึกษา วิจัย  

หรือใช้ส าหรับห้องปฏิบัตกิารตรวจวิเคราะห์ 
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

แบบกัญชา ๘ 
 

   (ส าหรับเจา้หน้าที่) 
   สถานที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด 

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

   สถานที่ตั้งอยู่ใน กทม. และกรณีขอรับใบอนุญาตน าเขา้
 หรือส่งออก ยื่นที่ อย.   
        เลขรับที่................................. วันที่รับ............................... 



๒ 
แบบกัญชา ๘ 

 
 

๑.๑.๒ ชื่อผู้ขออนุญาตเพ่ือการวิจัย (ต่อ) 
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).................................................................................................................................................................................................. 
 กรณีเป็นเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร ต้องด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแล

ของหน่วยงานอื่น (โปรดระบุข้อมลูเพิ่มเติม) 
 ผู้มีคุณสมบตัิตามมาตรา ๒๖/๕ (๑)  

  สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
ช่ือ..……………………………................................................................................................................…………………………………........................ 
เลขทะเบยีนนิติบุคคล ---- 
 กรณีเป็นผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา ๒๖/๕ (๗) ต้องด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตผลิต            

หรือน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน หรือผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่งยาแผนโบราณ หรือผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์
สมุนไพร (โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติม)  

  ช่ือ …………….............................................................................................................ใบอนุญาตเลขท่ี.......................................................... 
 เลขทะเบยีนนิติบุคคล ---- 
 ๑.๑.๓ ชื่อผู้ขออนุญาตเพ่ือใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 

ช่ือ………………............................................................................................................................................................................................... 
เลขทะเบยีนนิติบุคคล ----              
 กรณผีู้ขออนุญาตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  โปรดระบุเลขท่ีใบอนุญาตจดัตั้ง .............................................. 
 กรณผีู้ขออนุญาตเป็นผู้รบัอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน หรือผู้รับอนญุาตผลติหรือน าหรือสั่งยาแผนโบราณ                         

หรือผู้รบัอนุญาตผลติหรือน าเข้าผลิตภณัฑส์มุนไพร โปรดระบุเลขท่ีใบอนุญาต ...................................................................... 
เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี........................................................................................................................................................................ 
หมู่ที่........................... อาคาร/หมูบ่้าน................................................................................ ช้ันท่ี........................ ห้องที่............................ 
ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................... ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด....................................รหสัไปรษณีย์  โทรศัพท์….................................... โทรสาร (ถ้ามี)…..….….………...…………. 

 อีเมล์ (ถ้ามี).................................................................................................................................................................................................. 
ส่วนที่ ๑.๒ ข้อมูลผู้ด าเนินกจิการ 
นาย/นาง/นางสาว...........................................................................นามสกลุ.............................................................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน ----  สัญชาติ.................................................. 
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)................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 



๓ 
แบบกัญชา ๘ 

 
 

 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการขออนุญาต  (โปรดกรอกข้อมลูเฉพาะกิจกรรมที่ขอรับอนุญาต) 
 ๒.๑ ขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) 

ลักษณะพ้ืนที่  
 กลางแจ้ง (Outdoor)                    อาคารหรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor)                 
 โรงเรือนทั่วไป ท่ีไม่ใช่ระบบปดิ (Greenhouse)   อื่นๆ โปรดระบุ ..................................................................... 
๑. ชื่อสถานที.่.................................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่ เลขท่ี......................................................................................................................................................................................... 
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..................................................................ถนน.......................................................................................  
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด................................รหสัไปรษณีย์  

 โทรศัพท…์................................................................ โทรสาร (ถ้ามี)….……………….……...……………………..…………………..………………. 
 ๒. ข้อมูลแปลงปลูก 

ประเภทเอกสารที่ดิน.......................................เลขท่ี.................เล่มที.่...............หน้าที่.............ออกโดย............................................. 
 ผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าของที่ดิน/ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ที่ไดร้ับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ                    
 ผู้ขออนุญาตเป็นผู้เช่าท่ีดิน โดยเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าท่ีดิน คือ.................................................................................... 
ขนาดพื้นท่ีปลูกกัญชาเพื่อขออนุญาตครั้งนี้......................................................................................................................ตารางเมตร 
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์แปลงปลูก......................................................................ปรมิาณการปลูก..................ตน้/รอบ....................รอบ/ป ี
พันธุ์และส่วนของกัญชาที่ใช ้
(๑) เมลด็ ช่ือพันธุ.์...............................................................................................................  น าเข้า    ในประเทศ   
แหล่งที่มา.............................................................................................ปริมาณ………….….....….....………….................................เมล็ด  
(๒) ส่วนอ่ืนท่ีไม่ใช่เมล็ด....................................................สายพันธ์ุ.....................................  น าเข้า    ในประเทศ   
แหล่งที่มา.............................................................................................ปริมาณ………………................…….......................(ระบุหน่วย)  
หมายเหตุ : กรณีใช้พันธุ์และส่วนของกญัชามากกวา่ ๒ สว่น โปรดแนบรายละเอียดเพิ่มเติม 

 ๒.๒ ขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย) 
๑. ชื่อสถานทีผ่ลิต.............................................................................................................................................................................  
ตั้งอยู่ เลขท่ี......................................................................................................................................................................................... 
หมู่ที่................ตรอก/ซอย..................................................................ถนน........................................................................................  
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด................................รหสัไปรษณีย์  

 โทรศัพท…์................................................................. โทรสาร (ถ้ามี)….……………….…………………………..…………………..………………. 
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์สถานท่ีผลติ............................................................................................................................................................ 
๒. วัตถุดิบ 
(๑) แหล่งที่มาของวัตถุดิบกัญชา....…………………………….………….………..….…ได้รับใบอนุญาตเลขท่ี (ถ้ามี)……………………........……… 
 ชนิด/รูปแบบของวัตถุดิบกัญชา....…………………………………………...…......จ านวน/ปริมาณของวัตถุดิบกญัชา……………….………... 
(๒) แหล่งที่มาของวัตถุดิบกัญชา....…………………………….………….………..….…ได้รับใบอนุญาตเลขท่ี (ถ้ามี)…………………….......……… 
 ชนิด/รูปแบบของวัตถุดิบกัญชา....…………………………………………...…......จ านวน/ปริมาณของวัตถุดิบกญัชา……………….………... 

  ๓. ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
๑) ต ารับยา ช่ือ ..................................................................................................................................................................................   

  รูปแบบ ........................................................................................................................................................................................ 
                                  ....................................................................................................................................................................................... 
  ๒) สารสกัด (ระบุรายละเอียด) .......................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................................................... 
 ๓) กรณีแปรรูปเป็นวัตถุดิบกญัชา เช่น บดผง (ระบุรายละเอียด) ...................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................................................... 
           ๔. ปริมาณที่ขออนุญาต ....................................................................................................................................... (โปรดระบุหน่วย) 

 หมายเหตุ : กรณีใช้มากกว่า ๒ วัตถุดิบ , กรณีผลิตมากกวา่ ๓ ผลิตภัณฑ์ โปรดแนบรายละเอยีดเพิ่มเติม 



๔ 
แบบกัญชา ๘ 

 
 

 

๒.๓ ขอรับใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออก 
๑. ชื่อสถานทีน่ าเข้าหรือส่งออก.......................................................................................................................................................  
ตั้งอยู่ เลขท่ี........................................................................................................................................................................................ 
หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................................................ถนน......................................................................................  
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด................................รหสัไปรษณีย์  

 โทรศัพท…์................................................................ โทรสาร (ถ้ามี)….……………….…………………………..……………………..………………. 
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์สถานท่ี................................................................................................................................................................... 

สถานที่เก็บ.................................................................................................................................................................................. 
ตั้งอยู่ เลขท่ี......................................................................................................................................................................................... 
หมู่ที่................ตรอก/ซอย..................................................................ถนน........................................................................................  
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด................................รหสัไปรษณีย์  

 โทรศัพท…์................................................................. โทรสาร (ถ้ามี)….………………..…………………………..…………………..………………. 
๒. กัญชาท่ีขออนุญาตน าเข้าหรือส่งออก  

  ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
ช่ือผลิตภณัฑ์................................................................................................................................................................................ 
ปริมาณ......................................................................................................................................................................................... 
ประเทศ........................................................................................................................................................................................ 

  ไม่ใช่ผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป 
 คือ................................................................................................................................................................................................ 
 ปริมาณ......................................................................................................................................................................................... 
 ประเทศ........................................................................................................................................................................................ 

  ส่วนของพืชกัญชา 
 คือ................................................................................................................................................................................................ 
 สายพันธ์ุ....................................................................................................................................................................................... 
 ปริมาณ......................................................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ ๓ เอกสารหลักฐาน 

เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต 
(โปรดแนบเอกสารหรือหลักฐานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ)                     
 หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหนังสือรับรองตนเองเฉพาะกรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ 
 แผนที่แสดงที่ตั้งและพิกัดของสถานท่ีที่ขออนุญาต สถานท่ีเก็บ เส้นทางการเข้าถึง และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
 แผนการผลติ แผนการน าเข้า แผนการส่งออก แผนการจ าหน่าย หรือแผนการใช้ประโยชน์ แล้วแต่กรณี  
 มาตรการรักษาความปลอดภัย และวิธีการท าลายส่วนของกัญชาท่ีเหลือจากการใช้ประโยชน์  
 หนังสือจากหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ (ถ้ามี)   
 รูปถ่ายสถานท่ีผลติ สถานท่ีน าเข้า สถานท่ีส่งออก สถานท่ีจ าหน่าย หรือสถานท่ีครอบครอง แล้วแต่กรณี 
 หลักสูตรหรือลักษณะการจัดการเรียนการสอน รูปแบบแสดงนิทรรศการ หรือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต  

(กรณีเพื่อการศึกษา) 
 โครงการศึกษาวิจยัทีม่ีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจยัต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ 
(กรณีเพื่อการวจิัย) 

 หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ (กรณีเพื่อการวิจัยในมนุษย์) 
 ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณเีพื่อการวิจัยที่ใช้ในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์) 
 หลักฐานว่าเป็นห้องปฏิบตัิการทีไ่ด้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือเทียบเท่า หรือเป็นห้องปฏิบัติการทีผ่่านการ

ทดสอบความช านาญหรือเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบตัิการกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(กรณีเพื่อใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวเิคราะห์) 
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 เอกสารเพิ่มเตมิ เฉพาะกรณีขอรบัใบอนุญาตผลิต (ปลูก) 
- ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ 
  ในที่ดินของรัฐที่เป็นพ้ืนท่ีปลูก 
- หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน  
  (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการปลูก ทั้งนี ้ต้องด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย) 
- แบบแปลนอาคารหรือโรงเรือนและภาพถ่ายบริเวณภายนอกรวมถึงภายในอาคารหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือนระบบปิด  
  หรือโรงเรือนทั่วไป ท่ีไม่ใช่ระบบปิด) หรือภาพถ่ายแปลงปลูกและบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง) 
- เอกสารแสดงขนาดพื้นท่ีแปลงปลูก 

 เอกสารเพิ่มเตมิ เฉพาะกรณีขอรบัใบอนุญาตผลิต (ท่ีมิใช่การปลูกหรอืการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย) 
- แบบแปลนอาคารสถานท่ีผลิตและภาพถ่ายบริเวณภายนอกรวมถงึภายในอาคารสถานท่ีผลติ 
- เอกสารแสดงขนาดพื้นท่ีของสถานท่ีผลิต  

เอกสารหรือหลักฐาน ส าหรับคุณสมบัติผู้ขออนญุาตในแต่ละราย 
 กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทย :  

- หนังสือที่หน่วยงานรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน หรือค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งของทั้งผู้มอบ   
  และผู้รบัมอบอ านาจหรือรับมอบหมาย 

 กรณีเป็นวสิาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิวิสาหกจิชุมชน ท่ีไม่เป็นนิติบุคคล:  
- *ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชนที่ยังคงสถานะด าเนินกิจการอยู ่ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
  สอดคล้องกับค าขออนุญาตนี้และแสดงบัญชีรายชื่อสมาชิกวสิาหกจิชุมชน 
- หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการแทนวสิาหกิจชุมชน 
- หนังสือซึ่งแสดงว่าไดด้ าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาตตามมาตรา ๒๖/๕ (๑) หรือมาตรา ๒๖/๕ (๓) 

 กรณีบุคคลธรรมดา 
- หนังสือซึ่งแสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนญุาตผลิตหรือน าหรือสั่งยาแผนปัจจบุัน หรือผู้รบัอนุญาตผลติ 
  หรือน าหรือสั่งยาแผนโบราณ หรือผู้รับอนุญาตผลติหรือน าเข้าผลิตภณัฑส์มนุไพร 

 กรณีนิติบคุคล 
- *ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไมเ่กินหกเดือน หรือส าเนาใบทะเบียนจดัตั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตร  
  หรือส าเนาหนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือส าเนาหนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม  
  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนี้ และแสดงบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ หุ้นส่วนผู้จดัการ 
  หรือสมาชิก ที่ยังคงสถานะด าเนนิกิจการอยู ่
- หนังสือแสดงว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล 

เอกสารเพิ่มเตมิ เฉพาะกรณีนติิบคุคลที่เป็นวสิาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร  
- หนังสือซึ่งแสดงว่าไดด้ าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาตตามมาตรา ๒๖/๕ (๑) หรือมาตรา ๒๖/๕ (๓)  

เอกสารเพิ่มเตมิ เฉพาะกรณีนติิบคุคลที่เป็นผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา ๒๖/๕(๗)  
- หนังสือซึ่งแสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนญุาตผลิตหรือน าหรือสั่งยาแผนปัจจบุัน หรือผู้รบัอนุญาตผลติ 
  หรือน าหรือสั่งยาแผนโบราณ หรอืผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าผลติภัณฑส์มุนไพร 

 กรณีเปน็สถาบนัอุดมศึกษา 
- *ส าเนาใบอนญุาตจดัตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
- หนังสือแสดงว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล 

 กรณีเป็นผู้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
- *ส าเนาใบอนญุาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล (ส.พ.๗) หรือส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานพยาบาลสตัว์ (สส.๓) 
- *ส าเนาใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.๑๙) หรือส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (สส.๔) 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 
- รายชื่อพร้อมหนังสือรับรองว่าเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง 

 กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือหมอพ้ืนบ้าน  
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ส าเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ส าเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
  การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
  หรือส าเนาใบรบัรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในกรณีที่เป็นหมอพ้ืนบ้าน  
- รายชื่อพร้อมหนังสือรับรองว่าเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง 
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การขอต่ออายุใบอนุญาต 
 ต้นฉบับใบอนุญาต 
 แผนการผลติ แผนการน าเข้า แผนการส่งออก แผนการจ าหน่าย หรือแผนการใช้ประโยชน์ แล้วแต่กรณี 
 รายงานสรุปผลการด าเนินการที่ผา่นมา 
การขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 ใบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ารวจท่ีระบุว่าใบอนุญาตสูญหาย (กรณีใบอนุญาตสูญหาย) 
 ใบอนุญาต (กรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ) 

หมายเหต ุ: *ในกรณีที่เป็นวิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร หรือนิติบุคคล หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือผู้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล ให้แนบส าเนาใบทะเบียนจัดตั้ง หรือส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือส าเนาใบอนุญาต เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบและให้เจ้าหน้าที่ด าเนนิการได้เร็วขึ้น 
 

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) กรณีที่ข้าพเจ้าขออนุญาตปลูกกัญชา พื้นที่ปลูกอยู่ในพ้ืนท่ีที่ได้ยืน่ค าขอรับใบอนุญาต และ 
(ก) ข้าพเจ้ามีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยตามกฎหมาย หรือ 
(ข) เป็นที่ดินท่ีมีหนังสืออนุญาตใหข้้าพเจ้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรฐั หรือ 
(ค) เป็นที่ดินท่ีข้าพเจ้าเช่าหรือไดข้อใช้ที่ดินจากบุคคลอื่นและไดร้ับค ายินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ใช้ที่ดินนั้น 
โดยเป็นท่ีดินที่เจ้าของที่ดินสามารถให้ผู้อื่นเช่าหรือให้ผู้อื่นเข้าท าประโยชน์ได้ตามกฎหมายเท่าน้ัน 

(๓) ข้าพเจ้าจะไม่ท าผดิวัตถุประสงค์ตามที่ไดร้ับอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ               
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

(๔) ข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ หากมีความประสงค์
ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ารบัทราบว่าจะต้องด าเนินการยื่นค าขอรับอนุญาตตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง             
การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

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

  ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้า
หรือท่ีเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใดก็ ตาม                   
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) 


