แบบตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคาขอรับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์
ชื่อสถานประกอบการ…………………………..………..………………………..………….……ชื่อผู้ดาเนินกิจการ …………………………………….……………..……......................……………….……………..
สาหรับ
ผูป้ ระกอบการ

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

❑

สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
มี
ไม่มี

รายการตรวจสอบเอกสาร

ถูกต้อง

ไม่
ถูกต้อง

1) แบบคำขอรับอนุญำตผลิตซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 (แบบ ย.ส. 4/5-1)
ที่กรอกข้อควำมเรียบร้อยแล้ว พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
2) รูปถ่ำยผู้ดำเนินกิจกำร ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน (โปรดติดรูปถ่ายในแบบ ย.ส. 4/5-1 ก่อนยื่นคาขอรับอนุญาต)
จำนวน 3 รูป
3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐของผู้ดำเนินกิจกำร จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ดำเนินกิจกำร จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่ผลิตซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนำทะเบียนบ้ำนของสำนักงำนใหญ่ของผู้ขอรับอนุญำต (ถ้ำมีสำนักงำนใหญ่) จำนวน 1 ฉบับ
7) แบบคำชี้แจงประกอบคำขอรับอนุญำตผลิตซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
8) โครงกำรวิจัย หรือ หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน หรือ เอกสำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำรที่เกีย่ วข้อง หรือ เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
หนังสือแสดงกำรรับทรำบถึงกำรวิจัย/กำรเรียนกำรสอน/กำรใช้ประโยชน์ซึ่งยำเสพติดให้โทษของหัวหน้ำหน่วยงำนที่ขอรับอนุญำต
จำนวน 1 ชุด
9) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย จำนวน 1 ชุด โดยผู้ดาเนินกิจการลงนามรับรอง พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
10) หนังสือจำกหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กรณีพืชเสพติด) จำนวน 1 ชุด
11) รูปถ่ำยสถำนที่ผลิต และ ภำพเคลื่อนไหว (VDO) ซึ่งมีภำพของผู้เกี่ยวข้องร่วมอยู่ด้วย จำนวน 1 ชุด
12) รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรทีผ่ ่ำนมำ (กรณีผู้ขอรับอนุญำตรำยเดิม) จำนวน 1 ชุด
13) กรณีมีการมอบอานาจบุคคลให้เป็นผู้ดาเนินการของนิตบิ ุคคล
13.1) กรณีมหำวิทยำลัย :
 หนังสือมอบอำนำจให้เป็นผู้ดำเนินกำรจำกอธิกำรบดี จำนวน 1 ฉบับ
 คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนำจ หรือหนังสือรับรองกำรทำงำนจำกต้นสังกัดของผู้รับมอบอำนำจ
จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
13.2) กรณีรัฐวิสำหกิจ :
 หนังสือมอบอำนำจหรือมอบหมำยให้เป็นผู้ดำเนินกำรจำกผู้ว่ำกำร ผู้อำนวยกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือ
บุคคลที่ดำรงตำแหน่งที่มีอำนำจหน้ำที่คล้ำยคลึงกันแต่เรียกชื่อเป็นอย่ำงอื่นในรัฐวิสำหกิจนั้น จำนวน 1 ฉบับ
 คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนำจหรือรับมอบหมำย จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจหรือรับมอบหมำย จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
13.3) กรณีรำชกำร :
 หนังสือมอบอำนำจหรือมอบหมำยให้เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีในกำรเป็นผู้ดำเนินกำร จำนวน 1 ฉบับ
 คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนำจหรือรับมอบหมำย จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
หรือรับมอบหมำย จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
13.4) กรณีผู้ประกอบกำรเอกชนทีม่ ีฐำนะเป็นนิติบุคคล :
 หนังสือมอบอำนำจให้เป็นผู้ดำเนินกำรแทนนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ
 หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทซึ่งได้รับกำรรับรองจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มำไม่เกิน 6 เดือน
และให้กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมก่อพันธะผูกพันแทนบริษัทฯ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงและสำเนำใบอนุญำตทำงำน (กรณีชำวต่ำงชำติ)
ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
14) กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นและรับเอกสาร
 หนังสือมอบอำนำจให้ผู้อื่นมำยื่นและรับเอกสำร จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ

(โปรดรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นสาเนาทุกฉบับ)
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สาหรับเจ้าหน้าที่ผรู้ ับคาขอ

สาหรับ
ผู้ประกอบการ

❑

มี

รายการตรวจสอบเอกสาร

ถูกต้อง

ไม่มี
ไม่ถูกต้อง

15) กรณีส่งเอกสารคาขอฯ ทางไปรษณีย์โปรดจัดส่งค่าใช้จ่าย ตาม 15.1) และ 15.2) ดังนี้
ประเภทการจัดเก็บ
15.1) ค่าพิจารณาคาขอ

กรุงเทพฯและปริมณฑล

หมำยเหตุ; ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง
ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นคำขอในกระบวนกำร
พิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2560
ไม่จัดเก็บค่ำใช้จ่ำย กรณีเป็นโครงกำรพระรำชดำริหรือ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ส่วนรำชกำร
สภำกำชำดไทย หรือมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วิสำหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ บุคคลที่มีกำรปลูกเฮมพ์
สำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

15.2) ค่าพิจารณาออกหนังสือสาคัญ
หมำยเหตุ; ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง
ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นคำขอในกระบวนกำร
พิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2560
ไม่จัดเก็บค่ำใช้จ่ำย กรณีเป็นโครงกำรพระรำชดำริหรือ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ส่วนรำชกำร
สภำกำชำดไทย หรือมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วิสำหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ บุคคลที่มีกำรปลูกเฮมพ์
สำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

ต่างจังหวัด

แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ำย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(เพื่อรายได้จากการดาเนินงาน)
จำนวนเงิน 500 บำท

ตั๋วแลกเงินธนำคำร (DRAFT) สั่งจ่ำย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(เพื่อรายได้จากการดาเนินงาน)
จำนวนเงิน 500 บำท

แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ำย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จำนวนเงิน 4,000 บำท

ตั๋วแลกเงินธนำคำร (DRAFT) สั่งจ่ำย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จำนวนเงิน 4,000 บำท

ข้ำพเจ้ำขอให้สัญญำว่ำ
1) จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำกำหนด
2) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองดำเนินกำรสังเกตกำรณ์กำรตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ณ สถำนประกอบกำรของข้ำพเจ้ำตำมที่ได้รับกำรร้องขอ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นควำมจริงทุกประกำร และได้รับเอกสำรหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองไว้
เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ......................................................ผู้ยื่นคำขอ (ผูด้ ำเนินกิจกำร) /ผูร้ ับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร
(…………..…………………….………………………….)
วันที่...............................................................
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1. ผลการตรวจสอบเบื้องต้นตามรายการตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนและถูกต้อง รับคาขอและเอกสารไว้เพื่อดาเนินการต่อไป
ไม่ครบถ้วน (ระบุลำดับทีข่ องรำยกำร)...............................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ไม่ถูกต้อง (ระบุลำดับทีข่ องรำยกำร และรำยละเอียด)......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ผู้ตรวจเอกสาร ลงชื่อ .................................................
(................................................)
วันที่...........................................
 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 
ให้ดาเนินการแก้ไข หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยต้องดาเนินการภายในวันที่............................................................................................................................
(หำกไม่ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกำหนดระยะเวลำ กองควบคุมวัตถุเสพติดจะคืนคำขอและเอกสำรประกอบคำขอทั้งหมด)
ผู้ดาเนินกิจการ/ผู้รับมอบอานาจให้ยื่นเอกสาร มีความประสงค์ขอคืนคาขอพร้อมเอกสารประกอบคาขอทั้งหมดเพื่อไปจัดเตรียมเอกสารใหม่ทั้งหมด
 ผู้ดาเนินกิจการ/ผู้รับมอบอานาจให้ยื่นเอกสาร ลงชื่อ ................................................

 ผู้ตรวจเอกสาร ลงชื่อ ................................................

(...............................................)
วันที่.............................................

(..............................................)
วันที่........................................

2. การแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารตามระยะเวลาที่กาหนด
ผู้ดาเนินกิจการ/ผู้รับมอบอานาจให้ยื่นเอกสาร ไม่แก้ไขหรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กาหนด
ดังนั้นกองควบคุมวัตถุเสพติดจึงคืนคาขอ ตำมหนังสือ ที่ สธ 1003.2/.............................................................................. ลงวันที่...................................................................
ผู้ดาเนินกิจการ/ผู้รับมอบอานาจให้ยื่นเอกสาร แก้ไขหรือส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
 ผู้ตรวจเอกสาร ลงชื่อ ................................................
(............................................)
วันที่.........................................
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แบบตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคาขอรับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์
3. ผลการพิจารณา
คณะอนุกรรมการฯ กำรประชุมครั้งที่..................................................... วันที่...........................................................................................................................................
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจำก.........................................................................................................................................................................................................................
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ กำรประชุมครั้งที่..................................................... วันที่............................................................................................................
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจำก.........................................................................................................................................................................................................................
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
 อนุญำต

 ไม่อนุญำต เนื่องจำก..........................................................................................................................................

4. แจ้งเรื่องการออกใบอนุญาต
 ออกหนังสือสำคัญแล้วเสร็จ เมื่อวันที่..................................................................................................................
ทั้งนี้แจ้งผู้ดำเนินกิจกำร/ผู้รับมอบอำนำจให้ยื่นเอกสำร ทรำบทำง
โทรศัพท์ หมำยเลข................................................... ผู้รับแจ้ง......................................................... ผู้แจ้ง...................................................วันที่.......................................
โทรสำร หมำยเลข.................................................... ผู้รับแจ้ง......................................................... ผู้แจ้ง...................................................วันที่.......................................
หนังสือ ที่ สธ 1003.2/................................................................................................................... ลงวันที่..............................................................................................
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แบบ ย.ส. 4/5-1

ที่ปิดรูปถ่ำย
ผู้ขอรับอนุญำตหรือ
ผู้ดำเนินกิจกำร
ขนำด 1 นิว้

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

คาขอรับอนุญาต
ผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 4 หรือในประเภท 5
เขียนที.่ .……………………………………………..……………
วันที่..…………..…. เดือน…….……....…….พ.ศ.…………………..
1. ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………...............
(ชื่อผู้ขอรับอนุญำต)
อยู่เลขที่……………………….… ตรอก/ซอย………………………………..….……… ถนน………………………………………………..........
หมู่ท…ี่ ……………………………. ตำบล/แขวง……………………………..………..… อำเภอ/เขต……………….……………..……...………
จังหวัด………………………………………………............... โทรศัพท์……….………………………………………
2. ซึ่งมีผู้ดำเนินกิจกำร ชื่อ………………………………………………………………………………………………อำยุ……………….…….………..ปี
สัญชำติ………….………………………….. อยู่เลขที่………………………………………..……. ตรอก/ซอย……..…..….………..………………
ถนน……..…………………………….…..… หมู่ท…ี่ ………………………………………………... ตำบล/แขวง………………..……………………
อำเภอ/เขต………………………………… จังหวัด……………………………………....………. โทรศัพท์…………………………………………..
3. ขอรับอนุญำตผลิต จำหน่ำย นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5
โดยมีสถำนที่ทำกำร คือ……………………………………………………………………….……………..………………………………………………
(ชื่อสถำนที่ผลิต จำหน่ำย นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง)
อยู่เลขที่……………………….… ตรอก/ซอย………………………………..….……… ถนน…………………………………….…………………….
หมู่ท…ี่ ……………………………. ตำบล/แขวง……………………………..………..… อำเภอ/เขต……………….……………..……......………
จังหวัด………………………………………………............... โทรศัพท์……….………………………………………
4. พร้อมกับคำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วย คือ
(1) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญำตตำม 2. (กรณีผู้ขอรับอนุญำต
เป็นนิติบุคคล)
(2) เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี)
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ลำยมือชื่อ………………………………….…………………….ผู้ยื่นคำขอ
(

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก

)

แบบคาชี้แจงประกอบคาขออนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์
วันที่.................เดือน.....................พ.ศ.....................
ชื่อผู้ขอรับอนุญาต..................................................................................................................................................................................................
(หำกผู้ขอรับอนุญำตเป็นนิติบคุ คลให้กรอกชื่อนิติบุคคล เช่น หน่วยงำน หรือ บริษัทฯ)
1. กรณีเพาะปลูก
 พืชเสพติดที่จะขออนุญำตเพำะปลูก คือ.............................................................................................................................................................
 จำนวนที่ขออนุญำตเพำะปลูก......พื้นที่เพำะปลูก..........................(โปรดระบุหน่วย), (จำนวน.........ต้น/รอบ), (จำนวน...........รอบ/ปี) ............
 สถำนที่เพำะปลูก ตั้งอยู่ที่....................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
 พิกัดภูมิศำสตร์...................................................................................................................................................................................................
 วิธีกำรเพำะปลูก (ระบุเครือ่ งหมำย √ หน้ำหัวข้อ)
❑ ใช้เมล็ดในกำรเพำะปลูก โดยแหล่งที่มำของเมล็ด ได้มำจำก.......................................................................................................................
 พร้อมแนบหนังสือจำกหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนพืชเสพติดดังกล่ำว จำนวน ................ ฉบับ
❑ ใช้วิธีกำรอื่นในกำรเพำะปลูก คือ......................................................………………..……………………………………………………………………………...
โดยแหล่งที่มำ ได้มำจำก................................................................................................................................................................................
 พร้อมแนบหนังสือจำกหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนพืชเสพติดดังกล่ำว จำนวน ................ ฉบับ
 วัตถุประสงค์กำรขอรับอนุญำตในครั้งนี้ เพื่อ
1.1 ศึกษำวิจัย เรื่อง ............................................................................................................................................................................................
 พร้อมแนบหนังสือแสดงกำรรับทรำบของหัวหน้ำหน่วยงำนที่ขอรับอนุญำตครั้งนี้ ในกำรดำเนินงำนวิจัย จำนวน ................ ฉบับ
O กรณีกำรศึกษำวิจัยที่เป็นงำนวิจัยร่วมกันของหลำยหน่วยงำน ได้แนบหนังสือแสดงกำรรับทรำบของหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นๆทีม่ ีส่วนร่วม
กับงำนวิจัยดังกล่ำว จำนวน ................ ฉบับ
1.2 วัตถุประสงค์อื่นๆ คือ ....................................................................................................................................................................................
 มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
❑ ได้แนบมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย ไม่ให้มีกำรรั่วไหลของยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 จำนวน .............. ฉบับ โดยให้ผู้ดาเนินกิจการ
ลงนามรับรอง และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
1.3 กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ที่สำมำรถติดต่อผู้ประสำนงำนได้ คือ........................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ.....................................................................หมำยเลขโทรศัพท์ที่ทำงำน........................................ ต่อ.....................................
โทรสำร........................................................ …………………………………e-mail address…………………………………………………..…………………..
1.4 อนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่า เมื่อเป็นผู้รับอนุญำตผลิต จำหน่ำย นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5
จะต้องจัดทำบัญชีรับจ่ำยยำเสพติดให้โทษเสนอต่อเลขำธิกำรเป็นรำยเดือนและรำยปีตำมแบบ ร.ย.ส. 4/5/เดือน และแบบ ร.ย.ส. 4/5/ปี
ตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรผลิต จำหน่ำย นำเข้ำ ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 4
หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559

ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ลำยมือชื่อ.........................................................................
(........................................................................)
ผู้ดำเนินกิจกำร

แบบคาชี้แจงประกอบคาขออนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์
วันที่.................เดือน.....................พ.ศ.....................
ชื่อผู้ขอรับอนุญาต..................................................................................................................................................................................................
(หำกผู้ขอรับอนุญำตเป็นนิติบคุ คลให้กรอกชื่อนิติบุคคล เช่น หน่วยงำน หรือ บริษัทฯ)
2. กรณีสกัดสารจากพืชเสพติด
 พืชเสพติดทีน่ ำมำสกัด คือ..................................................................................................................................
 สำรสกัดที่ได้ คือ..................................................................................................................................................................................................
 ปริมำณสำรสกัดทีไ่ ด้..ดังนี้.........................................................................................................................................................(โปรดระบุหน่วย)
โดยแหล่งที่มำ ได้มำจำก..........................................................................................................................................................................................
 พร้อมแนบหนังสือจำกหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนพืชเสพติดดังกล่ำว จำนวน ................ ฉบับ
 สถำนที่ผลิต (สกัดสำร) ตั้งอยู่ที่............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
 พิกัดภูมิศำสตร์...................................................................................................................................................................................................
 วัตถุประสงค์กำรขอรับอนุญำตในครั้งนี้ เพื่อ
2.1 ศึกษำวิจัย เรื่อง ............................................................................................................................................................................................
 พร้อมแนบหนังสือแสดงกำรรับทรำบของหัวหน้ำหน่วยงำนที่ขอรับอนุญำตครั้งนี้ ในกำรดำเนินงำนวิจัย จำนวน .................ฉบับ
O กรณีกำรศึกษำวิจัยที่เป็นงำนวิจัยร่วมกันของหลำยหน่วยงำน ได้แนบหนังสือแสดงกำรรับทรำบของหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นๆที่มีส่วนร่วม
กับงำนวิจัยดังกล่ำว จำนวน ................ ฉบับ
2.2 วัตถุประสงค์อื่นๆ คือ ....................................................................................................................................................................................
 มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
❑ ได้แนบมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย ไม่ให้มีกำรรั่วไหลของยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 จำนวน .............. ฉบับ โดยให้ผู้ดาเนินกิจการ
ลงนามรับรอง และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
2.3 กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ที่สำมำรถติดต่อผู้ประสำนงำนได้ คือ.........................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ......................................................................หมำยเลขโทรศัพท์ที่ทำงำน............................................................. ต่อ................
โทรสำร....................................................................................................e-mail address…………………………………………………………….…………………..
2.4 อนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่า เมื่อเป็นผู้รับอนุญำตผลิต จำหน่ำย นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5
จะต้องจัดทำบัญชีรับจ่ำยยำเสพติดให้โทษเสนอต่อเลขำธิกำรเป็นรำยเดือนและรำยปีตำมแบบ ร.ย.ส. 4/5/เดือน และแบบ ร.ย.ส. 4/5/ปี
ตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรผลิต จำหน่ำย นำเข้ำ ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 4
หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559

ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
ลำยมือชื่อ.........................................................................
(........................................................................)
ผู้ดำเนินกิจกำร

แบบคาชี้แจงประกอบคาขออนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์
วันที่.................เดือน.....................พ.ศ.....................
ชื่อผู้ขอรับอนุญาต..................................................................................................................................................................................................
(หำกผู้ขอรับอนุญำตเป็นนิติบคุ คลให้กรอกชื่อนิติบุคคล เช่น หน่วยงำน หรือ บริษัทฯ)
3. กรณีผลิตอื่นๆ..........(กรณีผลิตตำรับยำแผนไทย, ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชำ เป็นต้น).....................................................................................
 ยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่นำมำผลิต คือ...............................................................................................................................................
 สิ่งที่ผลิตได้ คือ................................................................................................................................................................................................
 ปริมำณทีผ่ ลิตได้.............................................................................................................................................................(โปรดระบุหน่วย)
โดยแหล่งที่มำ ได้มำจำก........................................................................................................................................................................................
 พร้อมแนบหนังสือจำกหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนพืชเสพติดดังกล่ำว จำนวน ................ ฉบับ
 สถำนที่ผลิต (ตำรับแผนไทย,ผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชำ) ตั้งอยู่ที่..................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 พิกัดภูมิศำสตร์...................................................................................................................................................................................................
 วัตถุประสงค์กำรขอรับอนุญำตในครั้งนี้ เพื่อ
3.1 ศึกษำวิจัย เรื่อง ............................................................................................................................................................................................
 พร้อมแนบหนังสือแสดงกำรรับทรำบของหัวหน้ำหน่วยงำนที่ขอรับอนุญำตครั้งนี้ ในกำรดำเนินงำนวิจัย จำนวน .................ฉบับ
O กรณีกำรศึกษำวิจัยที่เป็นงำนวิจัยร่วมกันของหลำยหน่วยงำน ได้แนบหนังสือแสดงกำรรับทรำบของหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นๆที่มีส่วนร่วม
กับงำนวิจัยดังกล่ำว จำนวน ................ ฉบับ
3.2 วัตถุประสงค์อื่นๆ คือ ....................................................................................................................................................................................
 มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
❑ ได้แนบมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย ไม่ให้มีกำรรั่วไหลของยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 จำนวน .............. ฉบับ โดยให้ผู้ดาเนินกิจการ
ลงนามรับรอง และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3.3 กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ที่สำมำรถติดต่อผู้ประสำนงำนได้ คือ........................................................................................................……
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ.....................................................................หมำยเลขโทรศัพท์ที่ทำงำน...................................................... ต่อ.............................
โทรสำร........................................................ …………………………………e-mail address…………………………………………………..…………………………………
3.4 อนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่า เมื่อเป็นผู้รับอนุญำตผลิต จำหน่ำย นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5
จะต้องจัดทำบัญชีรับจ่ำยยำเสพติดให้โทษเสนอต่อเลขำธิกำรเป็นรำยเดือนและรำยปีตำมแบบ ร.ย.ส. 4/5/เดือน และแบบ ร.ย.ส. 4/5/ปี
ตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรผลิต จำหน่ำย นำเข้ำ ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 4
หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559

ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ลำยมือชื่อ.........................................................................
(........................................................................)
ผู้ดำเนินกิจกำร

หนังสือมอบอานาจ
เรื่อง มอบอานาจให้เป็นผู้ยื่นคาขอรับอนุญาตและผู้ดาเนินกิจการในการผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ประจาปี พ.ศ. ........
(โปรดขีดข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก)

เขียนที…่ …………………………………………….……
วันที่……………..เดือน……………………พ.ศ…..……
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว………………………..…………………………ตำแหน่ง…………..……..……………….……
อยู่เลขที่……………………..……….ซอย…………………………………..ถนน……………………..……………ตำบล/แขวง………………………......................
อำเภอ/เขต………………..…………..…จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……..………….…………….โทรศัพท์……………..……..…………
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่………...................................................... (ถ่ำยเอกสำร
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร………………………………….…….วันที่หมดอำยุ………………………….………………
และข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว………………………………………………………………………………ตำแหน่ง……………………………..………
อยู่เลขที่……………………..……….ซอย…………………………………..ถนน……………………..……………ตำบล/แขวง………………………......................
อำเภอ/เขต………………..…………..…จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……..…………….……………โทรศัพท์……………..……..………
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำง เลขที่………............................................................ (ถ่ำยเอกสำร
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร………………………………….…….วันที่หมดอำยุ………………………….……………………………….
ขอมอบอำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..………………………………………………………………………………….........
อยู่เลขที่……………………..……….ซอย…………………………………..ถนน……………………..……………ตำบล/แขวง……………………….......................
อำเภอ/เขต………………..…………..…จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……..…………….……………โทรศัพท์……………..………….……
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เลขที่………........................................................................................... (ถ่ำยเอกสำร
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร……………….………………………….…….วันที่หมดอำยุ………………………….………..………………..

เป็นผู้ยื่นคาขอรับอนุญาตและเป็นผู้ดาเนินกิจการในการผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 (โปรดขีดข้อควำมที่ไม่ตอ้ งกำรออก)
กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว…………………………………………..…………………..ได้กระทำไปตำมที่มอบอำนำจนี้ ให้เสมือนว่ำเป็น
กำรกระทำของข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร
ลงชื่อ…………………….……………………ผู้มอบอำนำจ
(…………………………………........…)

ลงชื่อ………………..……………………ผู้รับมอบอำนำจ
(…..........………………..…………)

ลงชื่อ……………………………………………ผู้มอบอำนำจ
(………………………………..……………)

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

ติดอากร 30 บาท และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(ถ่ำยเอกสำรบัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/หนังสือเดินทำงและใบอนุญำตทำงำน (กรณีชำวต่ำงชำติ)
ของผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบอำนำจ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องมำด้วย)

หนังสือมอบอานาจ
เรื่อง มอบอานาจให้เป็นผู้ยื่น/รับเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ประจาปี พ.ศ. ........
(โปรดขีดข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก)

เขียนที…่ ………………………………………………
วันที่……………..เดือน……………………พ.ศ………..
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว………………………………………………….…………………………………………….................

ซึ่งเป็นผู้ดาเนินกิจการในใบอนุญำตผลิต จำหน่ำย นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5
(โปรดขีดข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก)

ของสถำนที่ประกอบกำรชื่อ………………………………………………………………………………………………………………..………………….……................
ตั้งอยู่เลขที่…………………….ซอย………………………..ถนน…………………………………………ตำบล/แขวง………………….…………………….................
อำเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………..………………รหัสไปรษณีย์……………………โทรศัพท์…………………………..................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เลขที่……….......................................................................................(ถ่ำยเอกสำร
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร………………………………….……...............วันที่หมดอำยุ.................................................
ขอมอบอำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………………..……………………………………………………..…………......................
อยู่เลขที…่ ………………….ซอย……………………..ถนน………………………....………………ตำบล/แขวง………………..……………………….........................
อำเภอ/เขต……………………….………จังหวัด………………………………….……รหัสไปรษณีย์……………………โทรศัพท์…………………..........................
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เลขที่………............................................ ……………………………………..(ถ่ำยเอกสำร
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบมำด้วย) วันที่ออกบัตร………………………….………………….…….วันทีห่ มดอำยุ..................................................
เป็นผู้ยื่น/รับเอกสาร เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
และหลักฐานประกอบคาขอฯ ตลอดจนการแก้ไขเอกสาร ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแทนข้าพเจ้า
(โปรดขีดข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก)
กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว…………………………………….ได้ ก ระท ำไปตำมที่ ม อบอ ำนำจนี้ ให้ เสมื อ นว่ำ เป็ น กำรกระท ำของ
ข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร
ลงชื่อ……………………..……………ผูม้ อบอำนำจ
(………………….…………………)
ลงชื่อ…………………………..………ผู้รบั มอบอำนำจ
(……………………………………)
ลงชื่อ…………………..………………พยำน
(…….………………..……………)
ลงชื่อ…………………..………………พยำน
(..............…………………………)

ติดอากร 30 บาท และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(ถ่ำยเอกสำรบัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐของผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบอำนำจ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องมำด้วย)

แบบ ย.ส. 4/5-1
ที่ปิดรูปถ่ำย
ผู้ขอรับอนุญำตหรือ
ผูด้ ำเนินกิจกำร
ขนำด 1 นิว้

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

แนวทางการกรอกเอกสาร
คาขอรับใบอนุญาต
ผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 4 หรือในประเภท 5
เขียนที…่ ……….……………………………..
วันที่..……. เดือน………..……….…..พ.ศ.………
1. ข้ำพเจ้ำ……………หากไม่ใช่กจิ การของเจ้าของคนเดียว ให้กรอกเป็นชื่อนิติบุคคล เช่น บริษัท/หจก./ชื่อมหาวิทยาลัย………………………
(ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต)
กรอกที่อยู่ของนิติบุคคล ของสำนักงำนใหญ่ ตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่ วนบริษทั ฯ

อยู่เลขที่…………….…………………....………ตรอก/ซอย………….………..…………..…ถนน………………………………………………………………………………
หมู่ท…ี่ …..……….………………....…………….ตำบล/แขวง…………..……..…..……..…อำเภอ/เขต…………...……..…….……………………………………………
จังหวัด……………………………....…………….โทรศัพท์………………..……….……..…………………………………………………………………………………………….
2. ซึ่งมีผู้ดำเนินกิจกำร ชื่อ……………….กรอกชื่อบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากนิติบุคคลให้เป็นผู้ดาเนินกิจการ……………..อำยุ………..………..ปี
สัญชำติ…………..………..…..………อยู่เลขที่…………..…….…….……ตรอก/ซอย……..…..…………………………………………………..............................
ถนน………………………..…..………หมู่ท…ี่ ………..…….……….………ตำบล/แขวง………….……………...………………………………………………………………
อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………….……….โทรศัพท์…….……..……….................................................................................
3. ขอรับใบอนุญำตผลิต จำหน่ำย นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5
โดยมีสถำนที่ทำกำร คือ…………………………………………………..ชือ่ สถานที่ ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ………………………………………..
(ชื่อสถำนที่ผลิต จำหน่ำย นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง)
กรอกที่อยู่ของสถำนที่ผลิต
อยู่เลขที่…………..……………………………ตรอก/ซอย………………….…………… ถนน………………………………..……………………………………………
หมู่ท…ี่ ………….……………………………….ตำบล/แขวง……………..………..………อำเภอ/เขต……….……...…………………………………………………………
จังหวัด………………………………………….โทรศัพท์………………..………………………………………………………………………………………………………………..
4. พร้อมกับคำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วย คือ
(1) หนังสือแสดงว่ำเป็นผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้ดำเนินกิจกรรมของนิตบิ ุคคลผู้ขอรับอนุญำตตำม 2. (กรณีผู้ขอรับอนุญำตเป็นนิติบุคคล)
(2) เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี)

ประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี)

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก

ลำยมือชื่อ..............................ผู้ยื่นคำขอ (ชื่อผู้ดาเนินกิจการ)
(...............................................................)

