
แบบกัญชง ๗                            ๑ 

 
 

            

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลการขอรับใบแทนใบอนุญาต (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ของข้อที่เลือกและกรอกขอ้มูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน)  
 

       ข้าพเจ้า (ช่ือผู้รับอนุญาต) .............................................................................................................................................................................. 
       โดยมีผู้ด าเนินกิจการ คือ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................................. 

              (ขีดข้อความที่ไม่ต้องการออก) 

       มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
               (๑) ผลติยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง ตามใบอนุญาตเลขท่ี.......................................................................... 

        เนื่องจาก       สูญหาย                  ถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
               (๒) น าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง ตามใบอนุญาตเลขท่ี....................................................................... 

        เนื่องจาก       สูญหาย                  ถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
               (๓) ส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง ตามใบอนุญาตเลขท่ี..................................................................... 

        เนื่องจาก       สูญหาย                  ถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
        (๔) จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง ตามใบอนุญาตเลขท่ี................................................................... 

        เนื่องจาก       สูญหาย                  ถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
             (๕) มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ตามใบอนุญาตเลขท่ี................................................ 

          เนื่องจาก       สูญหาย                  ถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 

ส่วนที่ ๒ หลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบแทนใบอนุญาต (โปรดแนบเอกสารที่ตรงตามกรณีของท่านให้ถูกต้อง ครบถว้น) 
 

        (๑) ใบแจ้งความ กรณีใบอนุญาตสญูหาย 
        (๒) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
        (๓) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)........................................................................................................................................................................ 

ส่วนที่ ๓ การรับรองตนเองและการยินยอมการเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
  (๑) ข้อความข้างต้นที่แจ้งไว้ในค าขอนี้พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตทกุฉบับเป็นความจริง ถูกต้องและ  

                ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่าข้อมูลในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ตรงกับ 
                ความเป็นจริง ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 
           (๒) ข้าพเจ้าได้รับทราบ เข้าใจ และพร้อมท่ีจะปฏิบัตติามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 
                หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมท้ังแนวทางและ                      
                หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและคณะกรรมการก าหนดทุกประการ  

 

                                              
                                                    ลงช่ือ................................................................ ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
                                                         (……………………………………………………………..) 
                                            วันท่ี ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 
 

หมายเหตุ: - รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ 

 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชง 

 

แบบกัญชง ๗ 
 

   (ส าหรับเจา้หน้าที่) 
  กรณีใบอนุญาตฉบับเดิม ออกโดย จังหวัด............................ 
      ยื่นค าขอรับใบแทน ที่ สสจ. ............................................ 
       เลขรับที่................................. วันที่รับ................................. 
  

  กรณีใบอนุญาตฉบับเดิม ออกโดย อย. 
      ยื่นค าขอรบัใบแทน ที ่อย. .................................................   
      เลขรับที่.................................. วันที่รับ................................... 

ตราประทับ 
นิติบุคคล 

  

(ถ้ามี) 

 



แบบกัญชง ๗                            ๒ 

 
 

 

ส่วนที่ ๔ ส าหรับเจ้าหน้าที ่(โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง) 
            ๔.๑ การตรวจสอบค าขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต  
                    ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับค าขอและเอกสารเพือ่ด าเนินการต่อไป 
                         ผู้ขออนุญาตช าระค่าพิจารณาค าขอแล้ว (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ตอ้งช าระค่าพิจารณาค าขอตามที่กฎหมายก าหนด) 

                    ไม่ถูกต้อง (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลกัฐานที่ไม่ถูกต้อง และระบุรายละเอยีดที่ต้องแกไ้ขให้ถูกต้อง แล้วด าเนินการตามขอ้ ๔.๒ ต่อไป) 

                      ............................................................................................................................................................................................................ 
                   ............................................................................................................................................................................................................ 
                    ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานทีไ่ม่ครบถ้วน  แล้วด าเนินการตามข้อ ๔.๒ ต่อไป) 

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

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

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

             ๔.๒ การด าเนินการกรณีค าขอ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  
                    (๑) เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตรับทราบแล้ว  ซึ่งผู้ขออนุญาตจะแก้ไขและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
                             ภายในวันท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... และรับทราบว่าระยะเวลาระหว่างการรอเอกสาร 
                             หรือหลักฐานดังกล่าวไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาขั้นตอนการขออนุญาต (ให้ด าเนินการตามข้อ ๔.๓ ต่อไป) 

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

           (๒) เจ้าหน้าท่ีคืนค าขอ เอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากผู้ขออนุญาตแจง้ความประสงค์ขอคืนค าขอพร้อม               
                             เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอทั้งหมด เพื่อน าไปแก้ไขและยื่นค าขอใหม่อีกครั้ง 

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

             ๔.๓ การด าเนินการเมื่อผู้ขออนุญาตจัดส่งค าขอ เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมหรือที่แก้ไขแล้ว ใหแ้ก่เจ้าหน้าทีต่ามข้อ ๔.๒ (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. ..……….. 


