
 

 

ใบตรวจรับเอกสารประกอบค าขอรับ 
ใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา  

เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก 

 

ชื่อสถานประกอบการ…………………………….……………………...………...ชื่อผู้ด าเนินกิจการ………………………………………………………………... 
 

ส าหรับ
ผู้ประกอบการ 

การตรวจรับเอกสาร ส าหรับเจ้าหนา้ที่ผู้รับค าขอ 
มี ไม่มี 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
  การขออนุญาตครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก    
 1) แบบค าขอรับอนุญาตครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (แบบ ย.ส. 4/5-1)    
 2) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มของผู้ด าเนินกิจการ ขนาด 1 น้ิว  

     (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 3 รูป 
   

 3) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ     
 4) ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ด าเนินกิจการ    
 5) รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม/แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ ท่ีร่วมวิจัยในโครงการฯ     
 6) หนังสือมอบอ านาจจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามค าสั่ง สป.ท่ี 631/2563 

(เฉพาะสถานพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
   

 7)  หนังสือมอบอ านาจหรือมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินกิจการในใบอนุญาต 
หรือค าส่ังแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการของผู้ด าเนินกิจการในใบอนุญาต 

   

 8)  กรณีการศึกษาวิจัยให้แนบโครงการศึกษาวิจัยซ่ึงระบุชื่อ จ านวนหรือปริมาณ และรายละเอียด  
เกี่ยวกับกัญชา รวมท้ังกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับ การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่ึงกัญชา                  
ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยดังกล่าว  

   

       8.1) กรณีเป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์ - ให้แนบหลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมของหน่วยงานผู้ขออนุญาต หรือหากหน่วยงานผู้ขออนุญาตไม่มีคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมให้แนบหลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมท่ีเลขาธิการก าหนด  

   

       8.2) กรณีที่เป็นการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ - ให้แนบหลักฐานการพิจารณา
อนุมัติของคณะกรรมการก ากับดูแลตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์               
พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานผู้ขออนุญาต หรือหากหน่วยงานผู้ขออนุญาตไม่มีคณะกรรมการก ากับดูแลดังกล่าว
ให้แนบหลักฐานการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการก ากับดูแลท่ีเลขาธิการก าหนด  

   

 9)  กรณีขอครอบครองส าหรับหน่วยงานในก ากับของรัฐ  
 9.1) หนังสือมอบอ านาจหรือมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินกิจการในใบอนุญาต 

         กรณีมหาวิทยาลัย – ต้องได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี 
         ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มอบอ านาจ 
         ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้รับมอบอ านาจ 

   

 9.2) หนังสือมอบอ านาจหรือมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินกิจการในใบอนุญาต 
       กรณีหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า – ต้องได้รับมอบอ านาจจากอธิบดี/ต าแหน่งเทียบเท่า 

          ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มอบอ านาจ 
       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้รับมอบอ านาจ 

   

ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า  
1) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด  
2) ยินยอมใหห้น่วยรับรองระบบงานหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกบัการรับรองด าเนินการสังเกตการณ์การตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมิน

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ สถานประกอบการของข้าพเจ้าตามที่ได้รับการร้องขอ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ  ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ และได้รับเอกสารหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่เกี่ยวขอ้งกับการรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว 

 
 
                                                                    ลงชื่อ.............................................. ผู้ยื่นค าขอ (ผู้ด าเนินกิจการ)/                      
                                                                          (.............................................) ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
 

 
(โปรดรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ)     หน้า 1/ 2               



ผลการตรวจรับ 
ครั้งท่ี 1 
 เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง รับค าขอและเอกสารไว้เพื่อด าเนินการต่อไป 
 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง เน่ืองจาก
..................................................................................................................
.............................................................................................................. 
        ให้ย่ืนเอกสารหลักฐานเพิม่เติมภายในระยะเวลา 5 วันท าการ  
             นับจากวันทีไ่ด้รับเรื่อง หากพ้นก าหนดจะสงวนสทิธิ ์
             ในการคืนค าขอ 
        คืนเอกสารค าขอ แล้วใหน้ ามาย่ืนใหม่ภายหลัง 
            พร้อมแกไ้ขให้ถูกตอ้ง 
 
ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ    ลงชื่อ............................................... 
รับทราบผลการตรวจเอกสาร  วันที.่........../.........../........................ 

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

ครั้งท่ี 2 
 เอกสารครบถ้วน  
 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง คืนเอกสารค าขอ
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 
ผู้ตรวจเอกสาร      ลงชื่อ............................................... 
                        วันที่.........../.........../....................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(โปรดรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ   หน้า 2/2               



 
แบบ ย.ส. 4/5-1 
 
 
 
 

 
 

ค าขอรับอนุญาต 
ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 4 หรือในประเภท 5 
 

                                                           เขียนที.่.……………………………………………..…………… 

                                                                               วันที่..…………..…. เดือน…….……....…….พ.ศ.………………….. 
 
1.   ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………............... 

                 (ชื่อผู้ขอรับอนุญาต) 
      อยู่เลขท่ี……………………….… ตรอก/ซอย………………………………..….……… ถนน………………………………………………..........  
      หมู่ที…่……………………………. ต าบล/แขวง……………………………..………..… อ าเภอ/เขต……………….……………..……...……… 
      จังหวัด………………………………………………............... โทรศัพท์……….……………………………………… 
 
2.   ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการ ชื่อ………………………………………………………………………………………………อายุ……………….…….………..ปี  
     สัญชาติ………….………………………….. อยู่เลขท่ี………………………………………..……. ตรอก/ซอย……..…..….………..………………  
     ถนน……..…………………………….…..… หมู่ที…่………………………………………………... ต าบล/แขวง………………..…………………… 

อ าเภอ/เขต………………………………… จังหวัด……………………………………....………. โทรศัพท…์……………………………………….. 
 

3.   ขอรับอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4  หรือในประเภท 5 
โดยมีสถานที่ท าการ คือ……………………………………………………………………….……………..………………………………………………                                               
                                          (ชื่อสถานที่ผลิต  จ าหนา่ย  น าเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครอง) 

     อยู่เลขท่ี……………………….… ตรอก/ซอย………………………………..….……… ถนน…………………………………….…………………….  
     หมู่ที…่……………………………. ต าบล/แขวง……………………………..………..… อ าเภอ/เขต……………….……………..……......……… 
     จังหวัด………………………………………………............... โทรศัพท์……….………………………………………………………………………….. 
     พิกัด GPS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4.  พร้อมกับค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ 

(1)  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญาตตาม 2. (กรณีผู้ขอรับอนุญาต  
เป็นนิติบุคคล) 

    (2)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 
ลายมือชื่อ………………………………….…………………….ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                  (                                                ) 

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 

เลขรับที่………………………………..…… 
วันที่…………………………………..……… 

(ส าหรับเจ้าหนา้ที่เป็นผู้กรอก) 

 

ที่ปิดรูปถ่าย 
ผู้ขอรับอนุญาตหรือ 

ผู้ด าเนินกิจการ
ขนาด 1 นิว้ 

ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 



แบบค าช้ีแจงประกอบค าขอรับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ ์
 

                                                                                                     วันท่ี.................เดือน.................................พ.ศ.................. 
 

     ชื่อผู้ขอรับอนุญาต...........................................................................................................................................................................................     
                                              (หากผู้ขอรับอนุญาตเป็นนิติบุคคลให้กรอกชื่อนิติบุคคล เช่น หนว่ยงาน หรือ บริษัทฯ) 
1. กรณีรายใหม่/รายที่ขอเพ่ิมชนิดหรือปริมาณระหว่างปี     (ขีดข้อความที่ไม่ต้องการออก) 

    ขออนุญาตครอบครอง ซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 คือ .............................................................................................................................  
      ปริมาณ.................................................................................................... (โปรดระบุหนว่ย) 

    สถานท่ีครอบครองตั้งอยู่ท่ี...................................................................................................................................................................................    
    วัตถุประสงค์การขอรับอนุญาตในครั้งน้ี เพื่อ   (ใส่เครื่องหมาย หน้าหัวข้อ) 
      1.1 ศึกษาวิจัย เรื่อง ............................................................................................................................................................................................ 
           พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสอืแสดงการรบัทราบของหัวหน้าหน่วยงานท่ีขอรับอนุญาตครั้งนี้ ในการด าเนินงานวิจยั  จ านวน ................ ฉบับ 
           O กรณีการศึกษาวิจยัที่เป็นงานวิจัยร่วมกันของหลายหน่วยงาน  ได้แนบหนังสือแสดงการรบัทราบของหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมี  
                ส่วนร่วมกับงานวิจัยดังกล่าว  จ านวน ................ ฉบับ 
      1.2 วัตถุประสงค์อื่นๆ คือ ................................................................................................................................................................................... 
    ระบุแหล่งที่มาของยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 ที่ขออนุญาตครอบครอง คือ …………………..…………………………………….………………….……....                  
      ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..………………….... 
       แนบหนังสือจากหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 ดังกล่าวแก่หน่วยงานของท่าน   จ านวน ................ ฉบับ 
    มาตรการรักษาความปลอดภยั  
       แนบมาตรการรักษาความปลอดภัย ไม่ใหม้ีการรั่วไหลของยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5  จ านวน .............. ฉบับ โดยใหผู้้ด าเนินกจิการ   
           ลงนามรับรอง และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
2. กรณีรายเดิมขอต่อเนื่องจากปทีี่แล้ว  
    ขออนุญาตครอบครอง ซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 คือ .............................................................................................................................    
      ปริมาณ 
       - คาดว่า ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จะคงเหลือเป็นปริมาณ (A) .………………………………………………………..……….………(โปรดระบุหน่วย) 
       - ปี พ.ศ. 2565 จะขอครอบครองเพิ่มอีก (B) ………………………………..……………………………....…………..……………….………(โปรดระบุหน่วย) 
       - ดังนั้น ปี พ.ศ. 2565 จึงขออนุญาตครอบครองท้ังสิ้นเป็นปริมาณ (A) + (B) ……………………..……….…………………..…(โปรดระบุหน่วย) 
    สถานท่ีครอบครองตั้งอยู่ท่ี.................................................................................................................................................................................. 
    วัตถุประสงค์การขอรับอนุญาตในครั้งน้ี เพื่อ  
      2.1 ศึกษาวิจัย เรื่อง .......................................................................................................................................................................................... 
            แนบหนังสือแสดงการรับทราบของหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับอนุญาตครั้งนี้ ในการด าเนินงานวิจัย  จ านวน ................ ฉบับ 
           O กรณีการศึกษาวิจยัที่เป็นงานวิจัยร่วมกันของหลายหน่วยงาน  ได้แนบหนังสือแสดงการรบัทราบของหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมี 
               ส่วนร่วมกับงานวิจัยดงักล่าว  จ านวน ................ ฉบับ 
            แนบสรุปผลการศึกษาวิจัยในปีท่ีผ่านมา จ านวน .............. ฉบับ 
      2.2 วัตถุประสงค์อื่นๆ คือ ............................................................................................................................................................................... 
           แนบสรุปผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา จ านวน.................ฉบับ 
    ระบุแหล่งที่มาของยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 ที่ขออนุญาตครอบครอง คือ ……………………………………………………….……..……………………  
      .…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………..………………….... 
       แนบหนังสือจากหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 ดังกล่าวแก่หน่วยงานของท่าน  จ านวน ........................ ฉบับ 
    มาตรการรักษาความปลอดภยั  
       แนบมาตรการรักษาความปลอดภัย ไม่ใหม้ีการรั่วไหลของยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5  จ านวน .............. ฉบับ โดยใหผู้้ด าเนินกจิการ   
           ลงนามรับรอง และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ที่สามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ คือ......................................................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ...................................... 
    หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน........................................ ต่อ............................. โทรสาร......................................... e-mail address…………………….………………………..……………………………. 

4. อนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่า เมื่อเป็นผู้รับอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จะต้องจัดท าบัญชีรับจ่ายยาเสพติด 
   ให้โทษ เสนอต่อเลขาธิการเป็นรายเดือนและรายปีตามแบบ ร.ย.ส. 4/5/เดือน และแบบ ร.ย.ส. 4/5/ปี ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออกหรือ 
   มีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 4  หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559 
 

ลายมือชื่อ................................................................... 
(...................................................................) 

                                                                                         ผู้ด าเนินกิจการ 

ประทับตราส าคัญของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี 



 
 

รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม/      
การแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์  

ซึ่งเป็นผู้รว่มวิจัยในโครงการฯ 
 

 
 

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

    
1. นาย / นาง / นางสาว….…………………………………………………………………………………………………………........................... 

ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ........................................................................................................................................................ 
2. นาย / นาง / นางสาว….…………………………………………………………………………………………………………........................... 

ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ........................................................................................................................................................ 
3. นาย / นาง / นางสาว….…………………………………………………………………………………………………………........................... 

ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ....................................................................................................................................................... 
4. นาย / นาง / นางสาว….…………………………………………………………………………………………………………........................... 
       ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ......................................................................................................................................................... 
5. นาย / นาง / นางสาว….…………………………………………………………………………………………………………........................... 

       ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ......................................................................................................................................................... 
 

 
                                                                          ลงชื่อ  …………………………………………..  ผู้ด ำเนินกิจกำร 
                                                                                  (..………………………………………… ) 



 

หนังสือมอบอ านาจ 
 

เรื่อง มอบอ านาจให้เป็นผู้ย่ืนค าขอรับอนุญาตและผู้ด าเนินกิจการในการผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 ประจ าปี พ.ศ. ........       

(โปรดขีดขอ้ความที่ไม่ต้องการออก) 
 

                                                                  เขียนที…่…………………………………………….…… 

วันท่ี……………..เดือน……………………พ.ศ…..………. 

 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………..…………………………ต าแหน่ง…………..……..……………….………. 
อยู่เลขท่ี……………………..……….ซอย…………………………………..ถนน……………………..……………ต าบล/แขวง………………………........................ 
อ าเภอ/เขต………………..…………..…จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……..………….…………….โทรศัพท…์…………..……..………….. 
บัตรประจ าตัวประชาชน/บตัรประจ าตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทาง เลขท่ี………...................................................... (ถ่ายเอกสาร

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแนบมาด้วย)  วันท่ีออกบัตร………………………………….…….วันท่ีหมดอายุ………………………….……………… 

            และข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………ต าแหน่ง……………………………..…………… 
อยู่เลขท่ี……………………..……….ซอย…………………………………..ถนน……………………..……………ต าบล/แขวง………………………........................... 
อ าเภอ/เขต………………..…………..…จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……..…………….……………โทรศัพท…์…………..……..…………... 
บัตรประจ าตัวประชาชน/บตัรประจ าตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทาง เลขท่ี………........................................................ (ถ่ายเอกสาร

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแนบมาด้วย)  วันท่ีออกบัตร………………………………….…….วันท่ีหมดอายุ………………………….……………… 

 ขอมอบอ านาจให้ นาย/นาง/นางสาว………………………………..…………………………………………………………………………………........... 
อยู่เลขท่ี……………………..……….ซอย…………………………………..ถนน……………………..……………ต าบล/แขวง………………………............................ 
อ าเภอ/เขต………………..…………..…จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……..…………….……………โทรศัพท…์…………..………….……... 
บัตรประจ าตัวประชาชน/บตัรประจ าตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ เลขท่ี………....................................................... (ถ่ายเอกสารพร้อม 
รับรองส าเนาถูกต้องแนบมาดว้ย)  วันที่ออกบัตร……………….………………………….…….วันท่ีหมดอายุ………………………….………..………… 
เป็นผู้ยื่นค าขอรับอนุญาตและเป็นผู้ด าเนินกิจการในการผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด      
ให้โทษในประเภท 5 (โปรดขีดขอ้ความที่ไม่ตอ้งการออก) 
 
 การใดที่ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..…………………..ได้กระท าไปตามที่มอบอ านาจนี้ ให้เสมือนว่าเป็น
การกระท าของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ 
 
 ลงช่ือ…………………….……………………ผู้มอบอ านาจ                                         ลงช่ือ………………..……………………ผู้รับมอบอ านาจ 
      (…………………………………........…)                                         (…..........………………..…………) 
  
 ลงช่ือ……………………………………………ผู้มอบอ านาจ                                        ลงช่ือ………………….…………………พยาน 
      (………………………………..……………)                                                         (…….........…………..………………)   
                           
                                                                                                        ลงช่ือ……………………………..………พยาน 
                                                                                                              (……..................…………………) 
 
 
 
ติดอากร 30 บาท และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
(ถ่ายเอกสารบตัรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรฐั/หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีชาวต่างชาติ)                    
ของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องมาด้วย) 
 



 

หนังสือมอบอ านาจ 

เรื่อง มอบอ านาจให้เป็นผู้ยื่น/รับเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 ประจ าปี พ.ศ. ........                           

(โปรดขีดขอ้ความที่ไม่ต้องการออก) 

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

 
 โดยหนังสือฉบบันี้ ขา้พเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………….…………………………………………….... 
ซึ่งเป็นผู้ด าเนินกจิการในใบอนญุาตผลติ จ าหนา่ย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
                                                                                        (โปรดขีดขอ้ความที่ไม่ตอ้งการออก) 

ของสถานที่ประกอบการชื่อ………………………………………………………………………………………………………………..………………….……... 
ตั้งอยู่เลขที่…………………….ซอย………………………..ถนน…………………………………………ต าบล/แขวง………………….……………………... 
อ าเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………..………………รหัสไปรษณีย…์…………………โทรศัพท์………………………….... 
บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่………......................................................... (ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้องแนบมาด้วย)  วันท่ีออกบัตร………………………………….…….วันท่ีหมดอายุ………………………….……………… 
 

 ขอมอบอ านาจให้ นาย/นาง/นางสาว………………………………………..……………………………………………………..…………....... 
อยู่เลขที่…………………….ซอย……………………..ถนน………………………....………………ต าบล/แขวง………………..………………………........ 
อ าเภอ/เขต……………………….………จังหวัด………………………………….……รหัสไปรษณีย์……………………โทรศัพท์…………………......... 
บัตรประจ าตัวประชาชน/บตัรประจ าตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ เลขท่ี………........................................................ (ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแนบ

มาด้วย)  วันท่ีออกบัตร………………………….………………….…….วันท่ีหมดอายุ………………………….…………...................... 
เป็นผู้ยื่น/รับเอกสาร เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
และหลักฐานประกอบค าขอฯ ตลอดจนการแก้ไขเอกสาร ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา แทนข้าพเจ้า 
(โปรดขีดข้อความที่ไม่ต้องการออก) 
 

 การใดที่ นาย/นาง/นางสาว…………………………………….ได้กระท าไปตามที่มอบอ านาจนี้ ให้เสมือนว่าเป็นการกระท าของ
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ 
 
       ลงชื่อ……………………..……………ผู้มอบอ านาจ 
            (………………….…………………) 
  
       ลงชื่อ…………………………..………ผู้รับมอบอ านาจ 
             (……………………………………) 

 
       ลงชื่อ…………………..………………พยาน 
             (…….………………..……………) 
 
       ลงชื่อ…………………..………………พยาน 
                       (..............…………………………) 
      
 
 
 
ติดอากร 30 บาท และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
(ถ่ายเอกสารบตัรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรฐัของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องมาด้วย) 
 


