
 

 

    แบบตรวจสอบเอกสาร 
ประกอบค าขอรับอนุญาตน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ทุกชนิด) 

 

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

ส าหรับ 
ผู้ประกอบการ รายการตรวจสอบเอกสาร 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผูร้ับค าขอ 
มี ไม่ม ี

 ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

❑ 

 
 1) แบบค ำขอรับอนุญำตน าเขา้ซ่ึงยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 (แบบ ย.ส. 4/5-1) 
    ที่กรอกข้อควำมเรียบร้อยแล้ว  พร้อมประทบัตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) จ ำนวน 1 ฉบบั   

   

❑ 

 
 2) รูปถ่ำยผู้ด ำเนินกิจกำร ขนำด 1 นิว้ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน (โปรดติดรูปถ่ายในแบบ ย.ส. 4/5-1 ก่อนยื่นค าขอรับอนญุาต)        
    จ ำนวน 3 รูป 

   

❑  3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตวัเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐของผู้ด ำเนินกิจกำร  จ ำนวน 1 ฉบบั    

❑  4) ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของผู้ด ำเนินกิจกำร  จ ำนวน 1 ฉบับ      

❑  5) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่น ำเข้ำซ่ึงยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 จ ำนวน 1 ฉบับ       

❑  6) ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของส ำนักงำนใหญ่ของผู้ขอรับอนุญำต (ถำ้มีส ำนักงำนใหญ่) จ ำนวน 1 ฉบับ    

❑  7) แบบค ำชี้แจงประกอบค ำขอรับอนุญำตน ำเข้ำซ่ึงยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล     
    (ถ้ามี) จ ำนวน 1 ชุด       

   

❑  8) โครงกำรวิจยั หรือ หลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน หรอื เอกสำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง หรอืเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ       
     กำรน ำเข้ำ  พร้อมหนังสือแสดงกำรรับทรำบถึงกำรวจิัย/กำรเรียนกำรสอน/กำรใช้ประโยชน์ซ่ึงยำเสพติดให้โทษของหัวหน้ำ 
     หนว่ยงำนที่ขอรับอนุญำต  จ ำนวน 1 ชดุ 

   

❑  9) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย   จ ำนวน 1 ชุด โดยผู้ด าเนินกิจการลงนามรับรอง พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)     

❑  10) หนังสือ/ใบรับรอง (Certificate) ที่เกี่ยวข้อง ของยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กรณีพืชเสพติด)  จ ำนวนอย่ำงละ 1 ชุด 
      10.1) หนังสือรับรองสุขอนำมัยพันธุ์พืช 
      10.2) ใบรับรอง Non GMOs  
      10.3) ใบรบัรอง (Certificate) อื่นๆ  (ถ้ำมี)  

   

❑  11) ส ำเนำใบก ำกับสินค้ำ (Invoice) (กรณีสำรมำตรฐำน)  จ ำนวน 1 ชดุ    

❑  12)  รูปถ่ำยสถำนที่น ำเข้ำ และ ภำพเคลื่อนไหว (VDO) ซ่ึงมีภำพของผู้เกี่ยวขอ้งร่วมอยู่ด้วย    จ ำนวน 1 ชุด    

❑  13) กรณีมีการมอบอ านาจบุคคลให้เปน็ผู้ด าเนินการของนิติบุคคล  
         13.1)  กรณีมหำวิทยำลัย :  
                     หนังสือมอบอ ำนำจให้เปน็ผู้ด ำเนินกำรจำกอธกิำรบดี จ ำนวน 1 ฉบับ                
                     ค ำสั่งแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ  หรือหนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกต้นสังกัดของผูร้ับมอบอ ำนำจ  
                     จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
                    ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
                          จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 

   

         13.2  กรณีรัฐวิสำหกิจ :  
                   หนังสือมอบอ ำนำจหรือมอบหมำยให้เป็นผู้ด ำเนินกำรจำกผู้ว่ำกำร ผู้อ ำนวยกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือ  
                         บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งที่มีอ ำนำจหน้ำที่คล้ำยคลึงกันแต่เรียกชื่อเป็นอย่ำงอื่นในรัฐวิสำหกิจนั้น  จ ำนวน 1 ฉบับ                
                   ค ำสั่งแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจหรือรับมอบหมำย จ ำนวน 1 ฉบับ 
               ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจหรือรับมอบหมำย  จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 

   

         13.3)  กรณีรำชกำร :  
                    หนังสือมอบอ ำนำจหรือมอบหมำยให้เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีในกำรเป็นผู้ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 ฉบับ                                       
                    ค ำสั่งแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจหรือรับมอบหมำย จ ำนวน 1 ฉบับ 
                ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
                          หรือรับมอบหมำย จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 

   

        13.4)  กรณีผู้ประกอบกำรเอกชนที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล  :  
                   หนังสือมอบอ ำนำจให้เป็นผู้ด ำเนินกำรแทนนิติบุคคล จ ำนวน 1 ฉบบั 
                   หนังสือรับรองกำรจดทะเบยีนหุ้นส่วนบริษัทซ่ึงได้รับกำรรับรองจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มำไม่เกิน 6 เดือน          
                         และให้กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมก่อพันธะผูกพันแทนบริษัทฯ ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง   
                         พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) จ ำนวน 1 ฉบบั 
                   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงและส ำเนำใบอนุญำตท ำงำน (กรณีชำวต่ำงชำติ) 
                   ของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ   จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ                   
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    แบบตรวจสอบเอกสาร 
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ส าหรับ 
ผู้ประกอบการ รายการตรวจสอบเอกสาร 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผูร้ับค าขอ 
มี ไม่ม ี

 ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

❑   14) กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมายื่นและรับเอกสาร 
        หนังสือมอบอ ำนำจให้ผูอ้ื่นมำยื่นและรับเอกสำร  จ ำนวน 1 ฉบบั 
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจำ้หนำ้ที่ของรัฐของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
            พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง  จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 

   

❑   15) กรณีส่งเอกสารค าขอฯ ทางไปรษณีย์โปรดจัดส่งค่าใช้จ่าย ตาม 15.1) และ 15.2) ดังนี ้

ประเภทการจัดเก็บ กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด 
15.1) ค่าพิจารณาค าขอ 
หมำยเหตุ; ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง 
ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำร
พิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2560 
ไม่จัดเก็บค่ำใช้จ่ำย กรณีเป็นโครงกำรพระรำชด ำริหรือ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส่วนรำชกำร  
สภำกำชำดไทย  หรือมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 
สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน) 
วิสำหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ บุคคลที่มีกำรปลูกเฮมพ์
ส ำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน  

แคชเชียรเ์ช็ค สั่งจ่ำย  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(เพ่ือรายได้จากการด าเนินงาน) 
จ ำนวนเงนิ 500 บำท 
 

ตั๋วแลกเงนิธนำคำร (DRAFT) สั่งจ่ำย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(เพ่ือรายได้จากการด าเนินงาน) 
จ ำนวนเงนิ 500 บำท 
 

15.2) ค่าพิจารณาออกหนังสือส าคญั 
หมำยเหตุ; ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง 
ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำร
พิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2560 
ไม่จัดเก็บค่ำใช้จ่ำย กรณีเป็นโครงกำรพระรำชด ำริหรือ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส่วนรำชกำร  
สภำกำชำดไทย  หรือมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 
สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน) 
วิสำหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ บุคคลที่มีกำรปลูกเฮมพ์
ส ำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 

แคชเชียรเ์ช็ค สั่งจ่ำย  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จ ำนวนเงนิ 4,000 บำท 

ตั๋วแลกเงนิธนำคำร (DRAFT) สั่งจ่ำย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จ ำนวนเงนิ 4,000 บำท      

   

                                (โปรดรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ)       
 
ข้ำพเจ้ำขอให้สัญญำว่ำ 
 1) จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่ำง ๆ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก ำหนด  
 2) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรรบัรองด ำเนินกำรสังเกตกำรณ์กำรตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินของ   
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ณ สถำนประกอบกำรของข้ำพเจ้ำตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลต่ำง ๆ  ท่ีให้ไว้นี้เป็นควำมจริงทุกประกำร และได้รับเอกสำรหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองไว้
เรียบร้อยแล้ว      
 
                   

                                                   ลงช่ือ......................................................ผู้ยื่นค ำขอ (ผูด้ ำเนนิกิจกำร)/ผู้รับมอบอ ำนำจให้ยื่นเอกสำร  
                                                         (……………………….………………………….)   
                                                    วันท่ี...............................................................  
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  1. ผลการตรวจสอบเบื้องต้นตามรายการตรวจสอบเอกสาร  

         
        ครบถ้วนและถูกต้อง รบัค าขอและเอกสารไว้เพื่อด าเนินการต่อไป 
 

        ไม่ครบถ้วน (ระบุล ำดับทีข่องรำยกำร)............................................................................................................................................................................................................... 

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

        ไม่ถูกต้อง (ระบุล ำดับทีข่องรำยกำร และรำยละเอยีด)...................................................................................................................................................................................... 

         ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

        ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                             
                                                                                                                                   ผู้ตรวจเอกสาร ลงชื่อ  .................................................       
                                                                                          
                                                                                                                                                                 (................................................)   
                                                                                                                                                 วันที่...........................................                                                                                             

 
 

 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  

        ใหด้ าเนินการแก้ไข หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยต้องด าเนินการภายในวันที่............................................................................................................................ 

(หำกไม่ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดระยะเวลำ กองควบคุมวตัถุเสพตดิจะคืนค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอทั้งหมด) 
 

        ผู้ด าเนินกิจการ/ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร มีความประสงค์ขอคืนค าขอพร้อมเอกสารประกอบค าขอทั้งหมดเพื่อไปจัดเตรยีมเอกสารใหม่ทั้งหมด  

   ผู้ด าเนินกิจการ/ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร   ลงชื่อ ................................................                     ผู้ตรวจเอกสาร ลงชื่อ  ................................................       
                                                                                          
                                                                       (...............................................)                                                    (..............................................)   
                                                                      วันที่.............................................                                            วันที่........................................                                                                                           
  

 

  2. การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารตามระยะเวลาที่ก าหนด   
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      ผู้ด าเนินกิจการ/ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร ไมแ่ก้ไขหรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถว้น ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

      ดังนั้นกองควบคุมวัตถุเสพติดจึงคืนค าขอ ตำมหนังสือ ที่ สธ 1003.2/.............................................................................. ลงวันที่................................................................... 
 

      ผู้ด าเนินกิจการ/ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร แก้ไขหรือส่งเอกสำรหลกัฐำนเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด  

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

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



 

 

    แบบตรวจสอบเอกสาร 
ประกอบค าขอรับอนุญาตน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ทุกชนิด) 

 

 

  3. ผลการพิจารณา 
   
         คณะอนุกรรมการฯ  กำรประชมุครั้งที่.........................................................................วันที่........................................................................................................ 
             เห็นชอบ  
             ไม่เห็นชอบ เนื่องจำก......................................................................................................................................................................................................................... 
 
         คณะกรรมการควบคุมยาเสพตดิให้โทษ กำรประชุมคร้ังที่..................................................... วันที่...................................................................................................... 
             เห็นชอบ  
             ไม่เห็นชอบ เนื่องจำก......................................................................................................................................................................................................................... 
 

        เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
             อนุญำต                                               ไม่อนุญำต เนื่องจำก..........................................................................................................................................                  
 

 
  4. แจ้งเร่ืองการออกหนังสือส าคัญ   

 ออกหนังสือส ำคัญแล้วเสร็จ เมื่อวันที่..................................................................................................................                  

     ทั้งนี้แจ้งผู้ด ำเนินกิจกำร/ผู้รับมอบอ ำนำจใหย้ื่นเอกสำร ทรำบทำง 

          โทรศัพท์ หมำยเลข................................................... ผู้รับแจ้ง......................................................... ผู้แจ้ง...................................................วันที่....................................... 

          โทรสำร หมำยเลข.................................................... ผู้รับแจ้ง......................................................... ผู้แจ้ง...................................................วันที่....................................... 

          หนังสือ  ที่ สธ 1003.2/................................................................................................................... ลงวันที่.............................................................................................. 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 F-N2-138 (3-05/08/62) หน้ำ 4/4 
 
 



 
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.   ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………............... 

                 (ชื่อผู้ขอรับอนุญำต) 
      อยู่เลขท่ี……………………….… ตรอก/ซอย………………………………..….……… ถนน………………………………………………..........  
      หมู่ที…่……………………………. ต ำบล/แขวง……………………………..………..… อ ำเภอ/เขต……………….……………..……...……… 
      จังหวัด………………………………………………............... โทรศัพท์……….……………………………………… 
 
2.   ซึ่งมีผู้ด ำเนินกิจกำร ชื่อ………………………………………………………………………………………………อำยุ……………….…….………..ป ี 
     สัญชำติ………….………………………….. อยู่เลขท่ี………………………………………..……. ตรอก/ซอย……..…..….………..………………  
     ถนน……..…………………………….…..… หมู่ที…่………………………………………………... ต ำบล/แขวง………………..…………………… 

อ ำเภอ/เขต………………………………… จังหวัด……………………………………....………. โทรศัพท์………………………………………….. 
 

3.   ขอรับอนุญำตผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 4  หรือในประเภท 5 
โดยมีสถำนที่ท ำกำร คือ……………………………………………………………………….……………..………………………………………………                                               
                                          (ชื่อสถำนที่ผลิต  จ ำหนำ่ย  น ำเข้ำ  ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครอง) 

     อยู่เลขท่ี……………………….… ตรอก/ซอย………………………………..….……… ถนน…………………………………….…………………….  
     หมู่ที…่……………………………. ต ำบล/แขวง……………………………..………..… อ ำเภอ/เขต……………….……………..……......……… 
     จังหวัด………………………………………………............... โทรศัพท์……….……………………………………… 
 
4.  พร้อมกับค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วย คือ 

(1)  หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญำตตำม 2. (กรณีผู้ขอรับอนุญำต  
เป็นนิติบุคคล) 

    (2)  เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 
 

 
ลำยมือชื่อ………………………………….…………………….ผู้ยื่นค ำขอ 

                                                                                                                                                                
 
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก 
 
 

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

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่เป็นผู้กรอก) 

 

ที่ปิดรูปถ่ำย 
ผู้ขอรับอนุญำตหรือ 

ผู้ด ำเนินกิจกำร
ขนำด 1 นิว้ 

ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

 (                                                )                                      



 
แบบค าช้ีแจงประกอบค าขอรับอนุญาตน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  

 
                                                                                                        วันท่ี.................เดือน.................................พ.ศ..................... 
 
ชื่อผู้ขอรับอนุญาต...............................................................................................................................................................................................  
                                                   (หำกผู้ขอรับอนุญำตเป็นนิติบุคคลให้กรอกชื่อนิตบิุคคล เช่น หน่วยงำน หรอื บริษัทฯ) 

                 
1. ขออนุญาตน าเข้า ซึ่งยำเสพตดิให้โทษในประเภท 5 คือ ................................................................................................................................ 

  .....……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….... 

 กรณยีำเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 ท่ีเป็นพืช โปรดระบุส่วนของพืชที่ขออนุญำตน ำเข้ำ คือ ............................................................................ 

 ปริมำณที่ขออนุญำตน ำเข้ำ...................................................................................................................................................(โปรดระบุหนว่ย) 

 วัตถุประสงค์กำรขอรบัอนุญำตครั้งนี้เพื่อ.......................................................................................................................................................... 

   ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 แหล่งที่มำของยำเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 ท่ีขออนุญำตน ำเข้ำ คือ..........…………………………………………………….…………………………………… 

   …………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 มำตรกำรรักษำควำมปลอดภยั  
   ได้แนบมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย ไม่ให้มีกำรรั่วไหลของยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 ในระหวำ่งกำรน ำเข้ำ และสถำนท่ีน ำเข้ำ 

   จ ำนวน .............. ฉบับ  โดยให้ผู้ด าเนินกิจการลงนามรับรอง และประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

2. กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ที่สำมำรถติดต่อผู้ประสำนงำนได้ คือ.................................................................................................................. 

    หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ............................................... หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีท ำงำน........................................................................... ต่อ............................. 

    โทรสำร............................................................................... e-mail address…………………………………………………..……………………………………………….… 

3. อนึ่ง ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ และขอรับรองว่ำ 
    เมื่อเป็นผู้รับอนุญำตน ำเข้ำซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 จะต้องจัดท ำบัญชีรับจ่ำยยำเสพติดให้โทษเสนอต่อเลขำธิกำร 
       เป็นรำยเดือนและรำยปีตำมแบบ ร.ย.ส. 4/5/เดือน และแบบ ร.ย.ส. 4/5/ปี ตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 
       หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559   
    หำกข้ำพเจ้ำได้รับอนุญำตให้น ำเข้ำซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยได้รับเป็นหนังสือส ำคัญ ตำมที่ยื่นค ำขอนี้แล้ว  
       ในขั้นตอนต่อไป ข้ำพเจ้ำจะต้องด ำเนินกำรขอรับใบอนุญำตน ำเข้ำเฉพำะครำวซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 (Import Authorization  
       Narcotic Drugs) : ใบอนุญำตภำษำอังกฤษ/หนังสือรับรองกำรน ำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด  
       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
    เมื่อมีกำรน ำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 แล้ว      
      - จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังกองควบคุมวัตถุเสพติด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำต่อไปภำยในระยะเวลำ 30 วัน หลังจำกกำรน ำเข้ำ                            
         และหำกไม่สำมำรถน ำเข้ำได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในหนังสือส ำคัญ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังกองควบคุมวัตถุเสพติด       
         ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พร้อมช้ีแจงเหตุผลในหนังสือดังกล่ำวหลังจำกทรำบเหตุแห่งกำรที่ไม่สำมำรถน ำเข้ำได้โดยเร็วที่สุด                           
         ก่อนวันหมดอำยุของหนังสือส ำคัญ 
      - กรณีที่เป็นพืช จะน ำหนังสือรับรองสุขอนำมัยพันธุ์พืช และใบรับรอง NON GMOs มำยื่นที่กองควบคุมวัตถุเสพติดภำยใน 7 วันหลังจำกกำรน ำเข้ำ 
    กำรน ำเข้ำนี้ไม่ขัดต่อกฎหมำยกำรส่งออกของประเทศผู้ส่งออก กฎหมำยกำรน ำเข้ำของประเทศไทย และไม่เป็นกำรน ำเข้ำทำงไปรษณีย์ 
 

  
                                       ลำยมือช่ือ......................................................................... 

                                                 (.........................................................................) 

                                                                                                                               ผู้ด ำเนินกิจกำร 

 

ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
 

 



 

หนังสือมอบอ านาจ 
 

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

(โปรดขีดขอ้ควำมที่ไม่ต้องกำรออก) 
 

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

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

 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว………………………..…………………………ต ำแหน่ง…………..……..……………….…… 
อยู่เลขท่ี……………………..……….ซอย…………………………………..ถนน……………………..……………ต ำบล/แขวง……………………….................. 
อ ำเภอ/เขต………………..…………..…จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……..………….…………….โทรศัพท์……………..……..…….. 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บตัรประจ ำตัวเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทำง เลขท่ี………...................................................... (ถ่ำยเอกสำร

พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร………………………………….…….วันท่ีหมดอำยุ………………………….……………………………. 

            และข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว………………………………………………………………………………ต ำแหน่ง……………………………..……… 
อยู่เลขท่ี……………………..……….ซอย…………………………………..ถนน……………………..……………ต ำบล/แขวง………………………...................... 
อ ำเภอ/เขต………………..…………..…จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……..…………….……………โทรศัพท…์…………..……..………. 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บตัรประจ ำตัวเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทำง เลขท่ี………............................................................ (ถำ่ยเอกสำร

พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร………………………………….…….วันท่ีหมดอำยุ………………………….………………………………. 

 ขอมอบอ ำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…………………………………………………………………………………......... 
อยู่เลขท่ี……………………..……….ซอย…………………………………..ถนน……………………..……………ต ำบล/แขวง………………………........................ 
อ ำเภอ/เขต………………..…………..…จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……..…………….……………โทรศัพท…์…………..………….……. 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บตัรประจ ำตัวเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ เลขท่ี………........................................................................................... (ถ่ำยเอกสำร
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร……………….………………………….…….วันท่ีหมดอำยุ………………………….………..………..……… 

เป็นผู้ยื่นค าขอรับอนุญาตและเป็นผู้ด าเนินกิจการในการผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด      
ให้โทษในประเภท 5 (โปรดขีดขอ้ควำมที่ไม่ตอ้งกำรออก) 
 
 กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว…………………………………………..…………………..ได้กระท ำไปตำมที่มอบอ ำนำจนี้ ให้เสมือนว่ำเป็น
กำรกระท ำของข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร 
 
 ลงช่ือ…………………….……………………ผู้มอบอ ำนำจ                                         ลงช่ือ………………..……………………ผู้รับมอบอ ำนำจ 
      (…………………………………........…)                                        (…..........………………..…………) 
  
 ลงช่ือ……………………………………………ผู้มอบอ ำนำจ                                        ลงช่ือ………………….…………………พยำน 
      (………………………………..……………)                                                          (…….........…………..………………)   
                           
                                                                                                     ลงช่ือ……………………………..………พยำน 
                                                                                                           (……..................…………………) 
 
 
 
ติดอากร 30 บาท และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
(ถ่ำยเอกสำรบตัรประจ ำตัวประชำชน/บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรฐั/หนังสือเดินทำงและใบอนุญำตท ำงำน (กรณีชำวต่ำงชำติ)                    
ของผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องมำด้วย) 
 
 



 

หนังสือมอบอ านาจ 

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

(โปรดขีดขอ้ควำมที่ไม่ต้องกำรออก) 

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

 
 โดยหนังสือฉบบันี้ ขำ้พเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว………………………………………………….…………………………………………….... 
ซึ่งเป็นผู้ด าเนินกจิการในใบอนญุำตผลติ จ ำหนำ่ย น ำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 
                                                                                         (โปรดขีดขอ้ควำมที่ไม่ต้องกำรออก) 

ของสถำนที่ประกอบกำรชื่อ………………………………………………………………………………………………………………..………………….……... 
ตั้งอยู่เลขที่…………………….ซอย………………………..ถนน…………………………………………ต ำบล/แขวง………………….……………………... 
อ ำเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………..………………รหัสไปรษณีย…์…………………โทรศัพท์………………………….... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เลขที่……….................................................................................... (ถ่ำยเอกสำร

พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร………………………………….…….วันท่ีหมดอำยุ………………………….……………… 
 

 ขอมอบอ ำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………………..……………………………………………………..…………....... 
อยู่เลขที่…………………….ซอย……………………..ถนน………………………....………………ต ำบล/แขวง………………..………………………........ 
อ ำเภอ/เขต……………………….………จังหวัด………………………………….……รหัสไปรษณีย์……………………โทรศัพท์…………………......... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บตัรประจ ำตัวเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ เลขท่ี………........................................................................................... (ถ่ำยเอกสำร

พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร………………………….………………….…….วันท่ีหมดอำยุ………………………….…………................. 
เป็นผู้ยื่น/รับเอกสาร เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
และหลักฐานประกอบค าขอฯ ตลอดจนการแก้ไขเอกสาร ท่ีกองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา แทนข้าพเจ้า 
(โปรดขีดข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก) 
 

 กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว…………………………………….ได้กระท ำไปตำมที่มอบอ ำนำจนี้ ให้เสมือนว่ำเป็นกำรกระท ำของ
ข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร 
 
       ลงชื่อ……………………..……………ผู้มอบอ ำนำจ 
            (………………….…………………) 
  
       ลงชื่อ…………………………..………ผู้รับมอบอ ำนำจ 
             (……………………………………) 

 
       ลงชื่อ…………………..………………พยำน 
             (…….………………..……………) 
 
       ลงชื่อ…………………..………………พยำน 
                       (..............…………………………) 
      
 
 
 
ติดอากร 30 บาท และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
(ถ่ำยเอกสำรบตัรประจ ำตัวประชำชน/บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัของผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องมำด้วย) 

 
 
 



 
แบบ ย.ส. 4/5-1 
 
 

 
 

 

แนวทางการกรอกเอกสาร 
ค าขอรับใบอนุญาต 

ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรอืมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพตดิให้โทษ 
ในประเภท 4 หรือในประเภท 5 

 
           เขียนที…่…………………………. 

วันท่ี..……. เดือน………..……….…..พ.ศ.…………… 
 
1. ข้ำพเจ้ำ……………หากไม่ใช่กจิการของเจ้าของคนเดียว  ให้กรอกเป็นชื่อนิติบุคคล เช่น บริษัท/หจก./ชื่อมหาวิทยาลัย……………………… 
                                                                         (ช่ือผู้ขอรับใบอนุญำต)    
 

 
   อยู่เลขที…่………….………....…………….ตรอก/ซอย………….………..……… ถนน…………………..….….…..……………………………………………………………  
   หมู่ที…่…..……….……....…………….……ต ำบล/แขวง…………..……..…..……..…อ ำเภอ/เขต…………...……..…….…………………………………………………  
   จังหวัด……………………………....………โทรศัพท…์……………..……….……..………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ซึ่งมีผู้ด ำเนินกิจกำร ช่ือ……………….กรอกชื่อบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากนิติบุคคลให้เป็นผู้ด าเนินกิจการ……………………..…อำยุ………..ปี   
    สัญชำติ…………..……….……….……อยู่เลขท่ี…………..…….….……….ตรอก/ซอย……..…..……………………………………………………………………………… 

ถนน………………………..…..………  หมู่ที…่………..…….…….……….ต ำบล/แขวง………….……………...……………………………………………………………… 
อ ำเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………….……….โทรศัพท์…….……..………................................................................................. 
 

3. ขอรับใบอนุญำตผลิต  จ ำหน่ำย  น ำเข้ำ  ส่งออก   หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพตดิให้โทษในประเภท 4  หรือในประเภท 5 
   โดยมีสถำนท่ีท ำกำร คือ………………………………………….……ชื่อสถานที่น าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ………………………………………….. 

                                                  (ช่ือสถำนท่ีผลิต จ ำหน่ำย  น ำเข้ำ  ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครอง) 
 
   อยู่เลขท่ี…………..……………………………ตรอก/ซอย………………….…………… ถนน………………………………..………………………………………………  
   หมู่ที…่………….…………………………….  ต ำบล/แขวง……………..………..………อ ำเภอ/เขต……….……...…………………………………………………………… 
   จังหวัด………………………………………….โทรศัพท…์……………..……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. พร้อมกับค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วย คือ 

(1) หนังสือแสดงว่ำเป็นผูไ้ด้รบัมอบหมำยให้ด ำเนินกิจกรรมของนิตบิุคคลผู้ขอรับอนุญำตตำม 2. (กรณีผู้ขอรับอนญุำตเป็นนิติบุคคล) 
(2) เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 
 
 
 

(ลำยมือช่ือ)………………….…………………….ผู้ยื่นค ำขอ (ชื่อผู้ด าเนินกจิการ) 
         (................................................)   
  
 
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก 

 
 

กรอกที่อยู่ของนิติบุคคล  ของส ำนักงำนใหญ่ตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัฯ 

กรอกที่อยู่ของสถำนที่น ำเข้ำ 

ประทับตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำมี) 

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

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่เป็นผู้กรอก) 

 

ที่ปิดรูปถ่ำย 
ผู้ขอรับอนุญำตหรือ 

ผู้ด ำเนินกิจกำร
ขนำด 1 นิว้ 


