
     
 

 
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ปลูกและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่ปลูก 

ทีร่ะบลุ าดับพื้นที่ปลูกเรียงตามล าดับในค าขออนุญาต ค่าพิกัดแปลงปลูก ขนาดแปลงปลูก และสถานที่ใกล้เคียง 
ประจ าปี พ.ศ. ........... 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

                                                             ลงช่ือ................................................................ ผู้ด ำเนินกิจกำร 

                                                                 (……………………………………………………………..)                                                                                                       

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

 
 

 



     
 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ผลิตและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) 
ทีร่ะบลุ าดับสถานที่ผลิตเรียงตามล าดับในค าขออนุญาต 

ประจ าปี พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              ลงช่ือ................................................................ ผู้ด ำเนินกิจกำร 

                                                                           (……………………………………………………………..)                                                                                                       

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

 

 

 

 



     
 
 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่น าเข้าและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่น าเข้า 
ประจ าปี พ.ศ. ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

                                                                     ลงช่ือ................................................................ ผู้ด ำเนินกิจกำร 

                                                                           (……………………………………………………………..)                                                                                                       

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

 

 

 

 



     
 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่สง่ออกและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่สง่ออก 
ประจ าปี พ.ศ. ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

                                                                     ลงช่ือ................................................................ ผู้ด ำเนินกิจกำร 

                                                                           (……………………………………………………………..)                                                                                                       

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

 

 

 

 



     
 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จ าหน่ายและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่จ าหน่าย 
ประจ าปี พ.ศ. ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      

                                                                        ลงช่ือ................................................................ ผูด้ ำเนินกิจกำร 

                                                                           (……………………………………………………………..)                                                                                                       

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

 

 

 

 



     
 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ครอบครองและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่ครอบครอง 
ที่ระบุล าดับสถานที่ครอบครองเรียงตามล าดับในค าขออนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          ลงช่ือ................................................................ ผู้ด ำเนินกจิกำร 

                                                                              (……………………………………………………………..)                                                                                                       

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

 

 

 

 



     
 

หนังสือมอบหมายให้เป็นผูด้ าเนินกิจการ  
ของนิติบุคคล / แทนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคล 

ในการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
เฉพาะกัญชง ประจ าปี พ.ศ. ............   และปีที่ขอต่ออายุใบอนุญาตจนกว่าจะเปลี่ยนผู้ด าเนินกิจการ   

(ขีดข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก)                                                         
                                                                        เขียนที…่.............................................. 
                                                                                                    วันท่ี …......... เดือน ............ พ.ศ. ............. 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว…....................................................................................................……..
ต ำแหน่ง…………..........................................................................................................…....…..........................……………….….…….…. 

  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี................... หมู่ที…่...…..…....... อำคำร/หมูบ่้ำน.................................ชั้นที่............... ห้องที่............... 
  ตรอก/ซอย.................................. ถนน................................ ต ำบล/แขวง................................. อ ำเภอ/เขต................................... 

จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์…............................................ โทรสำร (ถำ้มี)........................... 
อีเมล์ (ถ้ำมี)...................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บตัรประจ ำตัวเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทำง เลขท่ี…............….......................................................... 
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร…................................วันท่ีหมดอำยุ...................................… 
            และข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว…............................................................................................................................……..
ต ำแหน่ง…………..........................................................................................................…....…..........................……………….….…….…. 

  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี................... หมู่ที…่...…..…....... อำคำร/หมูบ่้ำน.................................ชั้นที่............... ห้องที่............... 
  ตรอก/ซอย.................................. ถนน................................ ต ำบล/แขวง................................. อ ำเภอ/เขต................................... 

จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์…............................................ โทรสำร (ถำ้มี)........................... 
อีเมล์ (ถ้ำมี)...................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บตัรประจ ำตัวเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทำง เลขท่ี…............….......................................................... 
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร…................................วันท่ีหมดอำยุ...................................… 
 

 ขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…….....……................…………………....…………………….......... 
ที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน เลขท่ี.................... หมู่ท่ี……...…. อำคำร/หมูบ่้ำน...........................ชั้นที่....................... ห้องที่..................... 
ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................. ต ำบล/แขวง............................ อ ำเภอ/เขต...................................    
จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์.............................… โทรสำร (ถ้ำมี)....................................... 
อีเมล์ (ถ้ำมี)....................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บตัรประจ ำตัวเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทำง เลขท่ี…...................................................….................... 
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร…..............................วันท่ีหมดอำยุ…...................................… 
เป็นผู้ด ำเนินกิจกำรในกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพำะกญัชง (Hemp)  
                                                                            (ขีดข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก)                                                         
 

 กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว……….…………..ได้กระท ำไปตำมที่มอบหมำยนี้ ให้เสมือนว่ำเป็นกำรกระท ำของข้ำพเจ้ำ และ
ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร 
 

    ลงช่ือ………................…………ผู้มอบหมำย                                     ลงช่ือ…….......................……ผู้รับมอบหมำย 
      (…………..................…........…)                              (…............................……) 
  
    ลงช่ือ………................…………ผู้มอบหมำย                                      ลงช่ือ…...............................……พยำน 
      (…………..................…........…)                                                      (….................................…)   
                       
                                                                                         ลงช่ือ…................................…พยำน 
                                                                                             (…......................................)   

ติดอากร 30 บาท และประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี) 
(แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรอื ส ำเนำบัตรประจ ำตวัเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรอื ส ำเนำหนังสือเดินทำงและใบอนญุำตท ำงำน (กรณีชำวต่ำงชำติ) ของผูม้อบหมำยพรอ้ม
รับรองส ำเนำถูกตอ้ง และแนบส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ ของผูร้ับมอบหมำยพรอ้มรับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

mailto:nakorn@email.com
mailto:nakorn@email.com


     
 

หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินกิจการ  
แทนวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล 

ในการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
เฉพาะกัญชง ประจ าปี พ.ศ. ............    และปีที่ขอต่ออายุใบอนุญาตจนกว่าจะเปลี่ยนผู้ด าเนินกิจการ   

(ขีดข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก)                                                                                                                 
                                                                 เขียนที…่......................................................... 
                                                                                           วันท่ี …..... เดือน ......................... พ.ศ. ................. 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำดังรำยช่ือต่อไปนี ้ซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของสมำชิกทั้งหมดของวิสำหกิจชุมชน                   
ช่ือวิสำหกิจชุมชน......................................................................... รหสัทะเบียนวสิำหกิจชุมชน...............................................…….  
ซึ่งมีจ ำนวนสมำชิกท้ังหมด................ รำย  
             ๑. ช่ือ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………..................................………………………………………....... 
ที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน เลขท่ี..................... หมู่ที…่...……....... อำคำร/หมู่บ้ำน.......................ชั้นท่ี............. ห้องที่.......................... 
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ต ำบล/แขวง............................ อ ำเภอ/เขต...................................... 
จงัหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................…........... โทรสำร (ถำ้มี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ำมี)...................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บตัรประจ ำตัวเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทำง เลขท่ี…............….......................................................... 
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร…..............................วันท่ีหมดอำยุ…..................................… 
 

             ๒. ช่ือ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………..................................………………………………………....... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน เลขท่ี..................... หมู่ที…่...……....... อำคำร/หมู่บ้ำน.......................ชั้นท่ี............. ห้องที่.......................... 
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ต ำบล/แขวง............................ อ ำเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................…........... โทรสำร (ถำ้มี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ำมี)...................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บตัรประจ ำตัวเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทำง เลขท่ี…............….......................................................... 
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร…..............................วันท่ีหมดอำยุ…..................................… 
 

            ๓. ช่ือ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………..................................………………………………………....... 
ที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน เลขท่ี..................... หมู่ที่…...……....... อำคำร/หมู่บ้ำน.......................ชั้นท่ี............. ห้องที่.......................... 
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ต ำบล/แขวง............................ อ ำเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................…........... โทรสำร (ถำ้มี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ำมี)...................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บตัรประจ ำตัวเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ/หนงัสือเดนิทำง เลขท่ี…............….......................................................... 
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร…..............................วันท่ีหมดอำยุ…..................................… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 

            ๔. ช่ือ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………..................................………………………………………....... 
ที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน เลขท่ี..................... หมู่ที่…...……....... อำคำร/หมู่บ้ำน.......................ชั้นท่ี............. ห้องที่.......................... 
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ต ำบล/แขวง............................ อ ำเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................…........... โทรสำร (ถำ้มี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ำมี)...................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บตัรประจ ำตัวเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทำง เลขท่ี…............….......................................................... 
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร…..............................วันท่ีหมดอำยุ…..................................… 
 
 ขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………..................................………………………......... 
ที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน เลขท่ี..................... หมู่ที่…...……....... อำคำร/หมู่บ้ำน.......................ชั้นที่............. ห้องที่.......................... 
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ต ำบล/แขวง............................ อ ำเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................…........... โทรสำร (ถำ้มี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ำมี)...................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บตัรประจ ำตัวเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทำง เลขท่ี…............….......................................................... 
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร…...................................วันท่ีหมดอำยุ……………….…………..… 
เป็นผู้ด ำเนินกิจกำรในกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพำะกญัชง (Hemp)  
                                                                      (ขีดข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก)        

                                                  
 กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว……….…....………..ได้กระท ำไปตำมที่มอบหมำยนี้ ให้เสมือนว่ำเป็นกำรกระท ำของข้ำพเจ้ำ 
และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร 
 

 ลงช่ือ…………….................……………ผู้มอบหมำย                                         ลงช่ือ……..........................……ผู้รับมอบหมำย 
     (………….......................…........…)                                     (….................................……) 
  
 ลงช่ือ…………….................……………ผู้มอบหมำย                                                   
     (……….......................……........…) 
 
ลงช่ือ…………….................……………ผู้มอบหมำย                                                   
     (……….......................……........…) 
 
ลงช่ือ…………….................……………ผู้มอบหมำย                                                   
     (……….......................……........…) 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 

ติดอากร 30 บาท และประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี) 
(แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ) ของผู้มอบหมำยพรอ้มรับรองส ำเนำถูกต้อง และแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำบตัรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ของผู้รับมอบหมำยพร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง) 
 

 

-๒- 



     
 

หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ยื่น-รับเอกสาร 
เกี่ยวกับใบอนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ประจ าปี พ.ศ. ...................     
(ขีดข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก)                                                                                                                  

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

 
 โดยหนังสือฉบับนี้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..…........………..................................……………….………......... 
ที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน เลขท่ี..................... หมู่ที่…...……....... อำคำร/หมู่บ้ำน.......................ชั้นท่ี............. ห้องที่............................. 
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ต ำบล/แขวง............................ อ ำเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................…........... โทรสำร (ถำ้มี)…................................. 
อีเมล์ (ถ้ำมี).......................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บตัรประจ ำตัวเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทำง เลขท่ี…............…............................................................... 
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร…...................................วันท่ีหมดอำย…ุ…………….……..………..… 
เป็นผู้ด ำเนินกิจกำรในกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพำะกญัชง (Hemp)  
                                                                              (ขีดข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก)                                                         
 ขอมอบอ ำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..………....….....................….……….………………………….......... 
ที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน เลขท่ี..................... หมู่ที่…...……....... อำคำร/หมู่บ้ำน.......................ชั้นท่ี............. ห้องที่............................. 
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ต ำบล/แขวง............................ อ ำเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................…........... โทรสำร (ถำ้มี)…................................. 
อีเมล์ (ถ้ำมี).......................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/บตัรประจ ำตัวเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทำง เลขท่ี…............…............................................................... 
(ถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งแนบมำด้วย)  วันท่ีออกบัตร…...................................วันท่ีหมดอำย…ุ…………….……..………..… 
เป็นเป็นผูย้ื่น-รับเอกสำร ตลอดจนกำรรับรองเอกสำรและแกไ้ขเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรขออนุญำตดังกล่ำวแทนข้ำพเจ้ำ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
               ขอรับใบอนุญำตผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕    
                    เฉพำะกัญชง (Hemp) (ขีดข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก)                                                         
               ต่ออำยุใบอนุญำตผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย หรอืมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพตดิให้โทษในประเภท ๕    
                   เฉพำะกัญชง (Hemp) (ขีดข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก)                                                         
              อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................................................... 

 กำรใดที่ นำย/นำง/นำงสำว………………….…..………............................…....……………….…….ได้กระท ำไปตำมที่มอบอ ำนำจนี้  
ให้เสมือนว่ำเป็นกำรกระท ำของข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกประกำร 
 
             ลงช่ือ……..................……ผู้มอบอ ำนำจ                     ลงช่ือ………......................………ผูร้บัมอบอ ำนำจ 
                (….........................……)                                         (.......................................) 
              
                                            ลงช่ือ….....................……พยำน 
                                                         (….................................……)   
                           
                                                        ลงช่ือ…..........................…พยำน 
                                                          (…....................................…) 
 
ติดอากร 30 บาท และประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี) 
(แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ) ของผู้มอบอ ำนำจพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำบตัรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ของผู้รับมอบอ ำนำจพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 



     
 

 

 

 
 
 

 

 

 

ใบอนุญาต     ผลิต (ปลูก)    เลขที่อ้ำงอิง ............../..............           
                            (ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่ปลูกอยู่ที่ตา่งจังหวัด      ยื่นที ่อย. กรณีสถานที่ปลูกอยู่ที่ กทม.) 

                  ผลิต (ที่มิใช่กำรปลูก)    เลขที่อ้ำงอิง ............../..............   
                      (ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่ผลิตอยู่ที่ต่างจังหวัด      ยื่นที ่อย. กรณีสถานที่ผลิตอยู่ที ่กทม.) 

                  น ำเข้ำ    ใบอนุญำตที่ ............../..............   (ยื่นที่ อย. เท่านั้น) 

                  ส่งออก    ใบอนุญำตที่ ............../..............  (ยื่นที่ อย. เท่านั้น) 

                  จ ำหน่ำย    เลขที่อ้ำงอิง ............../..............   
                           (ยื่นที ่สสจ. กรณีสถานที่จ าหนา่ยอยู่ที่ต่างจังหวัด      ยืน่ที่ อย. กรณีสถานที่จ าหน่ายอยู่ที ่กทม.) 

                  มีไว้ในครอบครอง    เลขที่อ้ำงอิง ............../..............   
                           (ยื่นที ่สสจ. กรณีสถานที่ครอบครองอยู่ที่ต่างจังหวัด      ยื่นที่ อย. กรณีสถานที่ครอบครองอยู่ที ่กทม.) 

                     เขียนที่ …………………………………………....…………….. 
                                 วันที ่…………..… เดือน …………………………. พ.ศ. …………..... 
๑. ข้อมูลผู้รับอนุญาต 

 ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล/นิติบุคคล) …………………………………..………………………….………………........................................................ 

๒. ข้อมูลผู้ด าเนินกิจการหรือผูไ้ด้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 

 ช่ือ..................…………………………………..………………………….……………….................................................................................................. 

๓. มีความประสงคข์อแก้ไขรายการในใบอนุญาต ดงัต่อไปนี ้

 ประเด็นแก้ไข เอกสารหรือหลักฐาน 

 เปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล  
     เพิ่มหรอืเปลี่ยนค ำน ำหนำ้ชือ่ ของ 
      ผู้รับอนุญำต และ ผู้ด ำเนินกิจกำร (กรณีบุคคลธรรมดำ) 
      ผู้ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกิจกำร (กรณีนิตบิุคคล หรือ   
         วิสำหกิจชุมชนทีไ่ม่เป็นนิติบุคคล) 
จำกเดิม............................................................................................ 

เป็น.................................................................................................. 

 ต้นฉบบัใบอนุญำตที่ต้องกำรแกไ้ข 
 ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  
แสดงกำรเพิ่มหรือเปลี่ยนค ำน ำหน้ำชื่อ ที่ออกโดยหน่วยงำน 
ของรัฐ  

 

 

 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อนิตบิคุคลผู้รับอนุญำต หรือ           
      วิสำหกิจชุมชนทีไ่ม่เป็นนิตบิุคคล               
      (เช่น เปลี่ยนชื่อบริษัท โดยที่ยังเป็นนิติบุคคลเดิม) 
จำกเดิม............................................................................................ 

เป็น................................................................................................. 

 ต้นฉบับใบอนุญำตที่ต้องกำรแก้ไข 
 ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่ออกโดยหน่วยงำน
ของรัฐ (เช่น ส ำเนำหนังสือรับรองแสดงกำรจดทะเบยีนเปน็
นิติบุคคล ซึ่งนำยทะเบียนของกระทรวงพำณชิย์ออกไว้ไม่เกิน 
๖ เดือน) 

 

เลขรับท่ี ……………………………..…. 
วันท่ี ……………………………………… 
  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีเป็นผู้กรอก) 

ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลรายการในใบอนุญาต  
ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 
 

ค าเตือน : โปรดขอแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมูลรำยกำรในใบอนุญำตใหเ้รียบร้อยก่อนถึงก ำหนดกำรต่ออำยุใบอนุญำตประจ ำป ี
                    เพื่อควำมรวดเร็วในกำรต่ออำยุใบอนุญำต และให้กำรด ำเนินกิจกำรของท่ำนเป็นไปดว้ยควำมเรยีบร้อย 



     
 

ประเด็นแก้ไข เอกสารหรือหลักฐาน 

 แก้ไขเปลี่ยนแปลง นิตบิุคคลผู้รับอนุญำต                
(เช่น กรณีเป็นกำรแปรสภำพ  เป็นบริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชน
จ ำกัด)  

จำกเดิม............................................................................................ 

เป็น................................................................................................. 

 ต้นฉบับใบอนุญำตที่ต้องกำรแก้ไข 
 ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนแปลงนติิบุคคล ที่ออกโดย
หน่วยงำนของรัฐ (เช่น ส ำเนำหนังสือรับรองแสดงกำรจด
ทะเบียนเป็นนิตบิุคคล ซึ่งนำยทะเบียนของกระทรวงพำณิชย์
ออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 

 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อสถำนที่ที่ได้รับอนุญำต  

จำกเดิม............................................................................................ 

เป็น................................................................................................. 

   ต้นฉบบัใบอนุญำตที่
ต้องกำรแก้ไข 

   ส ำเนำเอกสำรแสดงกำร
เปลี่ยนชื่อสถำนที่ ที่ออกโดยหนว่ยงำน   
  ของรัฐ     
 

 เปลี่ยนผู้ด ำเนินกิจกำร (กรณีผู้รับอนุญำตเป็นนิติบุคคล หรอื   
     วิสำหกิจชุมชนทีไ่ม่เป็นนิตบิุคคล) 

จำกเดิม............................................................................................ 

เป็น................................................................................................. 

 ต้นฉบับใบอนุญำตที่ต้องกำรแก้ไข 
 ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง (กรณีหน่วยงานของรัฐ) 
   หนังสือมอบหมำยให้เป็นผู้ด ำเนินกำรในใบอนุญำต 
   ส ำเนำหนังสือรับรองแสดงกำรจดทะเบียนเปน็นติิ

บุคคล   
  ซึ่งนำยทะเบียนของกระทรวงพำณิชย์ออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 

 เปลี่ยนเลขที่บำ้น  ชื่อถนน  ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต  จังหวัด
ของสถำนที่ตั้งในใบอนุญำต  (กรณีข้อมูลสถำนที่ตั้งซึง่รัฐท ำกำร
เปลี่ยนแปลง) 

จำกเดิม............................................................................................ 

เป็น................................................................................................. 

   ต้นฉบบัใบอนุญำตที่
ต้องกำรแก้ไข 

   ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนเลขที่บ้ำน ชื่อถนน   
  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต  จังหวัด ที่ออกโดยหน่วยงำนของรฐั 
 
 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ เช่น ลดล ำดับพืน้ที่ผลิต (ปลูก) ) 

จำกเดิม........................................................................................... 

เป็น.................................................................................................. 

   ต้นฉบบัใบอนุญำตที่
ต้องกำรแก้ไข 

   ส ำเนำเอกสำรที่
เก่ียวข้องกับกำรแก้ไข 

  

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้ความและเอกสารหรอืหลกัฐานทัง้หมดทีย่ืน่ไวน้ี ้เปน็ความจรงิทกุประการ 

  

    (ลำยมือชื่อ) ………………………..……..…………… ผู้รับอนุญำต/ผูไ้ด้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกิจกำร 

                       (………………………………………………) 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : (๑) ให้ย่ืนค ำขอ ๑ ฉบับต่อ ๑ ใบอนุญำตเท่ำนั้น 
               (๒) โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงใน   /     ให้ตรงตำมควำมประสงค์ และให้ขีดฆ่ำขอ้ควำมที่ไม่ต้องกำรออก 

ตรำประทับ 
นิติบุคคล 

  

(ถ้ำมี) 



     
 
 (๓) รับรองส ำเนำถูกตอ้งในเอกสำรที่เป็นส ำเนำทกุฉบับ 
  
 

ผลการตรวจรับ 
ครั้งท่ี ๑ 
 เอกสำรครบถ้วน/ถูกต้อง รับค ำขอและเอกสำรไว้เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
 เอกสำรไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง เน่ืองจำก
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

        ใหย่ื้นเอกสำรหลักฐำนเพิม่เติมภำยในระยะเวลำ ๕ วันท ำกำร  
            นับจำกวันที่ได้รับเรื่อง หำกพ้นก ำหนดจะสงวนสทิธิ ์
            ในกำรคืนค ำขอ 
        คืนเอกสำรค ำขอ แล้วใหน้ ำมำย่ืนใหม่ภำยหลัง 
            พร้อมแกไ้ขให้ถูกตอ้ง 
 
ผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ    ลงชื่อ............................................... 
รับทรำบผลกำรตรวจเอกสำร  วันที.่........../............./...................... 
(กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง)   

ผู้ตรวจเอกสำร                   ลงชื่อ............................................... 
                                     วันที่.........../............./..................... 
 
 รับเอกสารทางไปรษณยี ์

ให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ย่ืนค ำขอ โดยก ำหนดย่ืนเอกสำรเพิ่มเติมภำยใน              
     ๒๐ วันท ำกำรนับจำกวันทีแ่จ้ง หำกพ้นก ำหนดจะสงวนสทิธิ์ในกำรคืน 

ค ำขอ 
(   ) แจ้งทำงโทรศัพท์ หมำยเลข............................................... 
      ผู้รับเรื่อง............................................................................ 
(   ) แจ้งทำงโทรสำร หมำยเลข.................................................. 
(   ) แจ้งทำงไปรษณีย์ 

ครั้งท่ี ๒ 
 เอกสำรครบถ้วน  
 เอกสำรไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง คืนเอกสำรค ำขอ
...........................................................................................................
........................................................................................................... 
 
ผู้ตรวจเอกสำร      ลงชื่อ............................................... 
                        วันที่.........../............./..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   เขียนที่ …………………………………………....…………….. 

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

๑. ข้อมูลผู้รับอนุญาต 
 ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล/นิติบุคคล) …………………………………..………………………….………………........................................................ 

๒. ข้อมูลผู้ด าเนินกิจการหรือผูไ้ด้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
 ช่ือ..................…………………………………..………………………….……………….................................................................................................. 

๓. มีความประสงคย์กเลิกใบอนุญาต ดังต่อไปนี ้

    ใบอนุญาต     ผลิต (ปลกู)    เลขที่อ้ำงอิง ............../..............           
                                 (ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่ปลูกอยู่ที่ต่างจังหวัด      ยื่นที่ อย. กรณีสถานที่ปลกูอยู่ที่ กทม.) 

                       ผลิต (ทีม่ิใช่กำรปลูก)    เลขที่อ้ำงอิง ............../..............   
                           (ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่ผลิตอยู่ที่ตา่งจังหวัด      ยืน่ที่ อย. กรณีสถานที่ผลิตอยู่ที ่กทม.) 

                       น ำเข้ำ    ใบอนุญำตที่ ............../..............   (ยื่นที่ อย. เท่านั้น) 

                       ส่งออก    ใบอนุญำตที่ ............../..............  (ยื่นที่ อย. เท่านั้น) 

                       จ ำหน่ำย    เลขที่อ้ำงอิง ............../..............   
                                 (ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่จ าหน่ายอยู่ที่ตา่งจังหวัด      ยื่นที่ อย. กรณีสถานที่จ าหน่ายอยู่ที ่กทม.) 

                       มีไว้ในครอบครอง    เลขที่อ้ำงอิง ............../..............   
                                 (ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่ครอบครองอยู่ที่ต่างจังหวดั      ยื่นที่ อย. กรณีสถานที่ครอบครองอยู่ที่ กทม.) 
 โดยขอยกเลิกใบอนุญำตดังกลำ่วข้ำงต้น ตัง้แต่วันที่……………………….................................……………….……. เป็นต้นไป  
เนื่องจำก  เลิกกิจกำร  
             เปลี่ยนผู้รับอนุญำต 

             ไม่ประสงค์จะต่ออำยุใบอนุญำตฯ  

             อ่ืน ๆ (ระบ)ุ.............................................................................................................................................................. 
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาพร้อมค าขอด้วยแล้ว ดังนี้ 
๑. บัญชีรับจ่ำยกัญชงตำมทีไ่ดร้ับอนุญำตตำมแบบท่ีกฎหมำยก ำหนด จนถึงวันท่ีขอยกเลิกใบอนุญำต  
๒. ต้นฉบับใบอนุญำต  
๓. กรณีนิติบุคคล หรือวิสำหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิตบิุคคล 
    - หนังสือน ำส่งแจ้งยืนยันกำรขอยกเลิกใบอนุญำตจำกนิติบุคคล ที่ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรำ 
      บริษัท (ถ้ำมี)  หรือน ำส่งแจ้งยืนยันกำรขอยกเลิกใบอนุญำตจำกวิสำหกิจชุมชนที่ไมเ่ป็นนิติบุคคล ท่ีลงนำมโดยประธำนวสิำหกิจชุมชน 
      ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้ความและเอกสารหรอืหลกัฐานทัง้หมดทีย่ืน่ไวน้ี ้เปน็ความจรงิทกุประการ 
    (ลำยมือชื่อ) ………………………..……..…………… ผู้รับอนุญำต/ผูไ้ด้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกิจกำร 

                                  (………………………………………………) 

เลขรับท่ี ……………………………..…. 
วันท่ี ……………………………………… 
  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีเป็นผู้กรอก) ค าขอยกเลิกใบอนุญาต  

ตรำประทับ  
นิติบุคคล 

 (ถ้ำมี) 



     
 

 
 

หมายเหตุ : (๑) โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงใน   /      ให้ตรงตำมควำมประสงค์ และใหข้ีดฆ่ำขอ้ควำมทีไ่ม่ต้องกำรออก 
 (๒) รับรองส ำเนำถูกตอ้งในเอกสำรที่เป็นส ำเนำทกุฉบับ 
 
ผลการตรวจรับ 

ครั้งท่ี ๑ 
 เอกสำรครบถ้วน/ถูกต้อง รับค ำขอและเอกสำรไว้เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
 เอกสำรไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง เน่ืองจำก
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

        ให้ย่ืนเอกสำรหลักฐำนเพิม่เติมภำยในระยะเวลำ ๕ วันท ำกำร  
            นับจำกวันที่ได้รับเรื่อง หำกพ้นก ำหนดจะสงวนสทิธิ ์
            ในกำรคืนค ำขอ 
        คืนเอกสำรค ำขอ แล้วใหน้ ำมำย่ืนใหม่ภำยหลัง 
            พร้อมแกไ้ขให้ถูกตอ้ง 
 
ผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ    ลงชื่อ............................................... 
รับทรำบผลกำรตรวจเอกสำร  วันที.่........../............./...................... 
(กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง)   

ผู้ตรวจเอกสำร                   ลงชื่อ............................................... 
                                     วันที่.........../............./..................... 
 
 รับเอกสารทางไปรษณยี ์

ให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ย่ืนค ำขอ โดยก ำหนดย่ืนเอกสำรเพิ่มเติมภำยใน              
     ๒๐ วันท ำกำรนับจำกวันทีแ่จ้ง หำกพ้นก ำหนดจะสงวนสทิธิ์ในกำรคืน 

ค ำขอ 
(   ) แจ้งทำงโทรศัพท์ หมำยเลข............................................... 
      ผู้รับเรื่อง............................................................................ 
(   ) แจ้งทำงโทรสำร หมำยเลข.................................................. 
(   ) แจ้งทำงไปรษณีย์ 

ครั้งท่ี ๒ 
 เอกสำรครบถ้วน  
 เอกสำรไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง คืนเอกสำรค ำขอ
...........................................................................................................
........................................................................................................... 
 
ผู้ตรวจเอกสำร      ลงชื่อ............................................... 
                        วันที่.........../............./..................... 

 


