
แบบกัญชง ๓                         ๑ 

 
 

            
 
 
 
 
 
 

 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

 ขอครั้งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. ............      
 ขอเพิ่มประเภทของกัญชงที่ขออนุญาตน าเข้า ระหว่างปีปฏิทิน จากเดิมทีไ่ด้รบัอนุญาตไว้แล้ว  ของใบอนุญาตเลขท่ี..................... 
 ขอต่ออายุของใบอนุญาตเลขที่...................... เพื่อตอ่อายุประจ าปี พ.ศ. ............. (ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากเดมิที่ได้รบัอนุญาตไว้)  
 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญาตและผู้ด าเนินกิจการ (โปรดเลือกกรอกข้อมูลในข้อที่ตรงตามประเภทผู้ขออนุญาต) 
       ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา : 

             ชื่อผู้ขออนุญาตและผูด้ าเนินกิจการ คือ นาย/นาง/นางสาว............................................ นามสกลุ............................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  

วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)......................................................... อายุ ...................ปี ................ เดือน สัญชาติ.............................. 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี................... หมู่ที่………. อาคาร/หมู่บ้าน..................................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย................................ ถนน.................................. ต าบล/แขวง................................. อ าเภอ/เขต.....................................        

จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์............................. โทรสาร (ถ้ามี)……...........................  
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 

       ๑.๒ กรณีวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล : 
              ชื่อวิสาหกิจชมุชนผู้ขออนุญาต...................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ---- รหัสทะเบียนวสิาหกิจชุมชน....................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี............... หมู่ที…่... อาคาร/หมู่บ้าน.............................ช้ันท่ี............... ห้องที่................. 
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์........................... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
 

              ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการการแทนวิสาหกจิชุมชน คือ 
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)........................................................ อายุ ................... ปี ................ เดือน สัญชาติ............................. 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี..................... หมู่ที่………. อาคาร/หมู่บา้น...............................................ชั้นที่............. ห้องที่.............. 
ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................. ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด.................................. รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์............................. โทรสาร (ถ้ามี)……..........................  
อีเมล์ (ถ้ามี)........................................................................................................................................................................................ 

 
 

แบบกัญชง ๓ 
 

ค าขอรับใบอนุญาต 
น าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

เฉพาะกัญชง 

   (ส าหรับเจา้หน้าที่) 
 ยื่นที่ อย. 

 

   เลขรับที่................................. วันที่รับ.................................. 
 
  
 



แบบกัญชง ๓                         ๒ 

 
 

 
 

        ๑.๓ กรณีนิติบุคคล : 
              ๑.๓.๑ นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  

                  ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต.......................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ----        

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี............... หมู่ที…่... อาคาร/หมู่บ้าน....................................ช้ันท่ี........... ห้องที่.............. 
ตรอก/ซอย................................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต................................                      

จังหวัด................................. รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท์…............................. โทรสาร (ถ้ามี)…............................... 
 

                  ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ.......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)……........................... 
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 

 

             ๑.๓.๒ นิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ 
                       ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (บริษัทมหาชนจ ากดั/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/หา้งหุ้นส่วนสามญันิติบคุคล/ 

วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิวิสาหกจิชุมชน ท่ีเป็นนิติบุคคล/กลุม่เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ/์ 
หรือนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย) 
ช่ือ ......................................................................................................................................................................................................    

เลขทะเบยีนนิติบุคคล ----- 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี................... หมู่ที่…... อาคาร/หมู่บ้าน..............................ช้ันท่ี............. ห้องที่............... 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…............................ โทรสาร (ถ้ามี)…............................ 
 

                  ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................................... นามสกุล......................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
วันเกิด (วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ.)............................................................ อายุ ................... ปี ................ เดอืน สัญชาติ......................... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน...............................................ช้ันท่ี............. ห้องที่............. 
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต......................................        

จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์…........................... โทรสาร (ถ้ามี)…............................. 
อีเมล์ (ถ้ามี)......................................................................................................................................................................................... 
 
 



แบบกัญชง ๓                         ๓ 

 
 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการน าเข้ากัญชง (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกขอ้มูลให้ถูกต้อง ครบถว้น) 
 

           วัตถุประสงค์ในการขออนุญาต (เลือกได้มากกว่า ๑ วัตถุประสงค์) 
 

             เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งมิใช่กรณีตามวตัถุประสงค์อื่น) 
             เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม                                
              เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์   
              เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์      

 (โปรดระบุชื่อโครงการ...........................................................................................................................................................................................................)               
             เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง  

รายละเอียดสถานที่  
ช่ือสถานท่ีน าเข้า(ถ้ามี) ................…………………………………………................................................................................................................  
เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน.................................................ชั้นที่............. ห้องที่.................. 
ตรอก/ซอย............................... ถนน..................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.........................................        
จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์............................... โทรสาร (ถ้ามี)….................................. 
 
รายละเอียดสถานท่ีเก็บ (กรณีเป็นสถานท่ีคนละแห่งกับสถานท่ีน าเขา้) 
ช่ือสถานทีเ่ก็บ(ถ้ามี) ................…………………………………………...................................................................................................................  
เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน -- (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี....................... หมู่ที่………. อาคาร/หมูบ่้าน.................................................ชั้นที่............. ห้องที่.................. 
ตรอก/ซอย............................... ถนน..................................... ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.........................................        
จังหวัด.................................... รหสัไปรษณีย์ โทรศัพท…์............................... โทรสาร (ถ้ามี)….................................. 

 
หมายเหตุ: - หากสถานที่เก็บ มีมากกวา่ ๑ สถานที่ โปรดแนบรายละเอียดขอ้มลูเพิ่มเติม 

ล าดับที่ ๑ 
            กัญชงท่ีขออนุญาตน าเข้า  
             ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป  

ช่ือผลิตภณัฑ์…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ปริมาณ…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………........                   

      ไม่ใช่ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป  
คือ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปริมาณ…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

 
หมายเหตุ: - หากขอ้มูลประเภทของกญัชงที่จะน าเข้า  มีมากกวา่ ๑ ล าดับ โปรดแนบรายละเอยีดข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบกัญชง ๓                         ๔ 

 
 

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต (โปรดแนบเอกสารหรือหลักฐานตามประเภทของผู้ขออนุญาต) 

         ๓.๑ การขอรับใบอนุญาต :  
บุคคลธรรมดา 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีน าเข้าและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีน าเข้า 
 (๓) ภาพถ่ายสถานท่ีน าเข้า 
 (๔) แผนการน าเข้า 
 (๕) แผนการใช้ประโยชน์  
 (๖) มาตรการรักษาความปลอดภัย  
 (๗) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งแสดงรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลการวิเคราะห์คุณภาพกัญชงที่น าเข้า  
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม  
 กรณีน าเข้าเมล็ดพันธุ ์
 (๘) แบบข้อมลูรายละเอียดของแผนการน าเข้า การจ าหน่ายและการใช้ประโยชน์เมล็ดพันธุ ์เพื่อประกอบการขออนุญาตน าเข้ากัญชง              
(แบบข้อมูลน าเข้ากัญชง) 
 วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์ (ซ่ึงไม่ใช่การปรุงยาส าหรับการรักษาโรคในคนไข้เฉพาะราย)  
 (๘) เอกสารวิชาการแสดงข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  
 (๙) ฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง  
 วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๘)   โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
            ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี ้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ 
 (๙)   ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง 
 (๑๐) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๑๑) ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)    

วิสาหกิจชมุชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ท่ียังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่    

ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนี้และแสดงบัญชีรายชื่อสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
 (๒) หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการแทนวิสาหกิจชุมชน  
 (๓) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการแทนวิสาหกิจชุมชน  
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีน าเข้าและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีน าเข้า  
 (๕) ภาพถ่ายสถานท่ีน าเข้า 
 (๖) แผนการน าเข้า 
 (๗) แผนการใช้ประโยชน์  
 (๘) มาตรการรักษาความปลอดภัย  
 (๙) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งแสดงรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลการวิเคราะห์คุณภาพกัญชงที่น าเข้า 

เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 
 กรณีน าเข้าเมล็ดพันธุ ์
 (๑๐) แบบข้อมูลรายละเอียดของแผนการน าเข้า การจ าหนา่ยและการใช้ประโยชน์เมลด็พันธุ์ เพื่อประกอบการขออนุญาตน าเข้ากัญชง              
(แบบข้อมูลน าเข้ากัญชง) 
 วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์ (ซ่ึงไม่ใช่การปรุงยาส าหรับการรักษาโรคในคนไข้เฉพาะราย) 
 (๑๐) เอกสารวิชาการแสดงข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  
 (๑๑) ฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง  

 วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๑๐) โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
            ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี ้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๑๑) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง  
 (๑๒) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
 (๑๓) ใบอนุญาตใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)             



แบบกัญชง ๓                         ๕ 

 
 

นิติบุคคล 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ส าหรับทุกวัตถุประสงค์  
 (๑) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคลทีอ่อกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ตามกฎหมายว่าด้วย

สหกรณ์ที่ยังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบยีนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนท่ียังคงสถานะด าเนนิกิจการอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงคข์องการด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาตนี้และแสดงบัญชี
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและกลุม่เกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสารแสดงภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐทีส่อดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ในการขออนญุาต กรณผีู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรฐั หรือ เอกสารอื่นๆ ที่แสดงการเป็นนิติบคุคล 

 (๒) หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  
 (๓) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เฉพาะกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนติิบุคคล หรือ 
          หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 (๔) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล            
 (๕) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานท่ีน าเข้าและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีน าเข้า 
 (๖) ภาพถ่ายสถานท่ีน าเข้า 
 (๗) แผนการน าเข้า 
 (๘) แผนการใช้ประโยชน์  
 (๙) มาตรการรักษาความปลอดภัย  
 (๑๐) ใบรับรองของผู้ผลิตในตา่งประเทศซึ่งแสดงรายละเอียดคณุลักษณะรวมทั้งผลการวิเคราะหค์ุณภาพกญัชงที่น าเข้า 
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม โปรดยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 
 กรณีน าเข้าเมล็ดพันธุ ์
 (๑๑) แบบข้อมลูรายละเอียดของแผนการน าเข้า การจ าหนา่ยและการใช้ประโยชน์เมลด็พันธุ์ เพื่อประกอบการขออนุญาตน าเข้ากัญชง                
(แบบข้อมูลน าเข้ากัญชง)  
 วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์ (ซ่ึงไม่ใช่การปรุงยาส าหรับการรักษาโรคในคนไข้เฉพาะราย) 
 (๑๑) เอกสารวิชาการแสดงข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  
 (๑๒) ฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 
 วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
 (๑๑) โครงการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับค าขออนุญาต โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชา 
            ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี ้หากผู้ร่วมศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดต้องมีเอกสารแสดงการรับทราบ  
 (๑๒) ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง 
 (๑๓) หลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 

 (๑๔) ใบอนุญาตใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กรณีการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)             

 
๓.๒ การขอต่ออายใุบอนุญาต 

 (๑) ต้นฉบบัใบอนุญาต  
 (๒) แผนการน าเข้า 
 (๓) แผนการใช้ประโยชน ์

 (๔) แบบข้อมูลรายละเอียดของแผนการน าเข้า การจ าหน่ายและการใช้ประโยชน์เมล็ดพันธุ์  เพื่อประกอบการขออนุญาตน าเข้ากัญชง                 
(แบบข้อมูลน าเข้ากัญชง) (กรณีน าเข้าเมล็ดพันธุ์) 

. 
 
 
 
 

ข้อมูลผู้ประสานงานของผู้ขออนญุาต  

                   ช่ือผู้ประสานงาน  นาย/นาง/นางสาว............................................................... นามสกุล................................................................... 
ต าแหน่ง (ถ้ามี)………………………………………………………………………. หน่วยงานท่ีสังกัด (ถ้ามี)……………………………………………………………………….. 
โทรศัพท…์........................................................................................ อีเมล์ (ถ้ามี)...................................................................................................... 



แบบกัญชง ๓                         ๖ 

 
 

 

ส่วนที่ ๔ การรับรองตนเองและการยินยอมการเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
           ข้าพเจ้าผู้ขอรับใบอนุญาต/ผูไ้ดร้ับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ ขอให้ค ารับรองว่า 
            (๑) มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม ในการเป็นผู้ขออนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต  
                 น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
            (๒) ข้าพเจ้าจะไม่ด าเนนิการใดๆ ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนญุาตน าเข้ายาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง 
            (๓) ข้าพเจ้าจะไม่เปลีย่นแปลงสถานท่ีน าเข้า ประเภทของกัญชงที่ขออนุญาตน าเข้า และแผนการใช้ประโยชน์ จากท่ีได้ให ้
                ข้อมูลกับผู้อนุญาตไว้ หากมีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมลูดังกล่าว ข้าพเจ้ารับทราบวา่จะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน 
              กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ 

เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวทางหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                         
หรือที่คณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

   (๔) ข้อความข้างต้นที่แจ้งไว้ในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตทกุฉบับเป็นความจริง ถูกต้อง  
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่าข้อมูลในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผดิชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 

            (๕) ข้าพเจ้าไดร้ับทราบ เขา้ใจ และพรอ้มท่ีจะปฏิบัตติามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือ  
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนวทางและหลักเกณฑต์่างๆ                 
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่คณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของ
ข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใด
ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนี้  สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท้ังหมดให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตได้ และอนุญาตให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอนุญาตของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้  ทั้งนี้  โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม
ทั้งกรณีทั่วไปและตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
                                              
                                                    ลงช่ือ................................................................ ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
                                                          (……………………………………………………………..) 
                                                          วันท่ี ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 
 
หมายเหตุ: - รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ 

ตราประทับ 
นิติบุคคล 

  

(ถ้ามี) 



แบบกัญชง ๓                         ๗ 

 
 

 

ส่วนที่ ๕ ส าหรับเจ้าหน้าที ่(โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง) 
            ๕.๑ การตรวจสอบค าขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต  
                    ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับค าขอและเอกสารเพือ่ด าเนินการต่อไป 
                         ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ตอ้งช าระค่าพิจารณาค าขอตามที่กฎหมายก าหนด) 

                    ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลกัฐานที่ไม่ถูกต้อง และระบุรายละเอยีดที่ต้องแกไ้ขให้ถูกต้อง แล้วด าเนินการตามขอ้ ๕.๒ ต่อไป) 

                      ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                    ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานทีไ่ม่ครบถ้วน  แล้วด าเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป) 

                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                                       

                                                                                                           ลงชื่อ..........................................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                   (…….....………..…..........…………………………) 

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

             ๕.๒ การด าเนินการกรณีค าขอ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  
                    (๑) เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตรับทราบแล้ว  ซึง่ผู้ขออนุญาตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
                             ภายในวันท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทราบว่าระยะเวลาระหว่างการรอเอกสาร 
                             หรือหลักฐานดงักล่าวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาขั้นตอนการขออนุญาต (ให้ด าเนินการตามข้อ ๕.๓ ต่อไป) 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                      ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
               วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……              

           (๒) เจ้าหน้าท่ีคืนค าขอ เอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากผู้ขออนุญาตแจ้งความประสงค์ขอคืนค าขอพร้อม               
                             เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอท้ังหมด เพื่อน าไปแก้ไขและยื่นค าขอใหม่อีกครั้ง 

             ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่                       ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ/ 
                    (....………..…..........…………………………)                                   (....………..…..........…………………………)           ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
                วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                          วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ..……                                      
 

             ๕.๓ การด าเนินการเมื่อผู้ขออนุญาตจัดส่งค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ใหแ้ก่เจ้าหน้าทีต่ามข้อ ๕.๒ (๑) 
                    (๑) ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น 
                             เจ้าหน้าท่ีจึงรับค าขอและเอกสารเพื่อด าเนินการต่อไป 
                              ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแลว้ (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ต้องช าระค่าพจิารณาค าขอตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

                                                                                                             ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

                    (๒) ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่ส่ง ค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น เจ้าหน้าที่จึงคืนค าขอ 
                            และแจ้งเป็นหนังสือหรือส าเนาผลการตรวจเอกสารนี้ให้แก่ผู้ยื่นค าขอเพื่อทราบเหตุแห่งการคืนค าขอ 
                              

                                                                                                                                ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                    (…….....………..…..........…………………………) 
                                                                                                                             วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 


