
     
 

 
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ปลูกและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่ปลูก 

ทีร่ะบลุำดับพื้นที่ปลูกเรียงตามลำดับในคำขออนุญาต ค่าพิกัดแปลงปลูก ขนาดแปลงปลูก และสถานที่ใกล้เคียง 
ประจำปี พ.ศ. ........... 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

                                                             ลงช่ือ................................................................ ผู้ดำเนินกิจการ 

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

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

 
 

 



     
 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ผลิตและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) 
ทีร่ะบลุำดับสถานที่ผลิตเรียงตามลำดับในคำขออนุญาต 

ประจำปี พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              ลงช่ือ................................................................ ผู้ดำเนินกิจการ 

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

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

 

 

 

 



     
 
 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่นำเข้าและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่นำเข้า 
ประจำปี พ.ศ. ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

                                                                     ลงช่ือ................................................................ ผู้ดำเนินกิจการ 

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

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

 

 

 

 



     
 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่สง่ออกและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่สง่ออก 
ประจำปี พ.ศ. ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

                                                                     ลงช่ือ................................................................ ผู้ดำเนินกิจการ 

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

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

 

 

 

 



     
 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จำหน่ายและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่จำหน่าย 
ประจำปี พ.ศ. ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      

                                                                        ลงช่ือ................................................................ ผูด้ำเนินกิจการ 

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

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

 

 

 

 



     
 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ครอบครองและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่ครอบครอง 
ที่ระบุลำดับสถานที่ครอบครองเรียงตามลำดับในคำขออนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          ลงช่ือ................................................................ ผู้ดำเนินกิจการ 

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

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

 

 

 

 



     
 

หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินกิจการ  
ของนิติบุคคล / แทนวิสาหกิจชุมชนที่เปน็นิติบุคคล 

ในการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
เฉพาะกัญชง ประจำปี พ.ศ. ............   และปีที่ขอต่ออายุใบอนุญาตจนกว่าจะเปลี่ยนผู้ดำเนินกิจการ   

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…....................................................................................................……..
ตำแหน่ง…………..........................................................................................................…....…..........................……………….….…….…. 

  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี................... หมู่ที…่...…..…....... อาคาร/หมูบ่้าน.................................ชั้นที่............... ห้องที่............... 
  ตรอก/ซอย.................................. ถนน................................ ตำบล/แขวง................................. อำเภอ/เขต................................... 

จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์…............................................ โทรสาร (ถ้ามี)........................... 
อีเมล์ (ถ้ามี)...................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจำตัวประชาชน/บตัรประจำตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทาง เลขท่ี…............….......................................................... 
(ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถกูต้องแนบมาด้วย)  วันท่ีออกบัตร…................................วันท่ีหมดอายุ...................................… 
 
 ขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว………………………………..…….....……................…………………....…………………….......... 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี.................... หมู่ท่ี……...…. อาคาร/หมูบ่้าน...........................ชั้นที่....................... ห้องที่..................... 
ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต...................................    
จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์.............................… โทรสาร (ถ้ามี)....................................... 
อีเมล์ (ถ้ามี)....................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจำตัวประชาชน/บตัรประจำตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทาง เลขท่ี…...................................................….................... 
(ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาด้วย)  วันท่ีออกบัตร…..............................วันท่ีหมดอายุ…...................................… 
เป็นผู้ดำเนินกิจการในการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง (Hemp)  
 

 การใดที่ นาย/นาง/นางสาว……….…………..ได้กระทำไปตามที่มอบหมายนี้ ให้เสมือนว่าเป็นการกระทำของข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ 
 

    ลงช่ือ………................…………ผู้มอบหมาย                                     ลงช่ือ…….......................……ผู้รับมอบหมาย 
     (…………..................…........…)                             (…............................……) 
  
                                                                                        ลงช่ือ…...............................……พยาน 
                                                                                              (….................................…)   
                       
                                                                                         ลงช่ือ…................................…พยาน 
                                                                                             (…......................................) 
  
 
 
 

ติดอากร 30 บาท และประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี) 
(แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณี
ชาวต่างชาติ) ของผู้มอบหมายพรอ้มรับรองสำเนาถูกต้อง และแนบสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบตัรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ ของผู้รับมอบหมายพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 

mailto:nakorn@email.com


     
 

หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินกิจการ  
แทนวิสาหกิจชุมชน ทีไ่ม่เป็นนิติบุคคล 

ในการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
เฉพาะกัญชง ประจำปี พ.ศ. ............    และปีที่ขอต่ออายุใบอนุญาตจนกว่าจะเปลี่ยนผู้ดำเนินกิจการ   

                                                         
                                                                 เขียนที…่......................................................... 
                                                                                           วันท่ี …..... เดือน ......................... พ.ศ. ................. 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าดังรายช่ือต่อไปนี ้ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดของวิสาหกิจชุมชน                   
ช่ือวิสาหกิจชุมชน......................................................................... รหสัทะเบียนวสิาหกิจชุมชน...............................................…….  
ซึ่งมีจำนวนสมาชิกท้ังหมด................ ราย  
             ๑. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว………………………………..…........………..................................………………………………………....... 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี..................... หมู่ที…่...……....... อาคาร/หมู่บ้าน.......................ชั้นท่ี............. ห้องที่.......................... 
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต...................................... 
จงัหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................…........... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ามี)...................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจำตัวประชาชน/บตัรประจำตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทาง เลขท่ี…............….......................................................... 
(ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาด้วย)  วันท่ีออกบัตร…..............................วันท่ีหมดอายุ…..................................… 
 

             ๒. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว………………………………..…........………..................................………………………………………....... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี..................... หมู่ที่…...……....... อาคาร/หมู่บ้าน.......................ชั้นท่ี............. ห้องที่.......................... 
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................…........... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ามี)...................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจำตัวประชาชน/บตัรประจำตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทาง เลขท่ี…............….......................................................... 
(ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถกูต้องแนบมาด้วย)  วันท่ีออกบัตร…..............................วันท่ีหมดอายุ…..................................… 
 

            ๓. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว………………………………..…........………..................................………………………………………....... 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี..................... หมู่ที่…...……....... อาคาร/หมู่บ้าน.......................ชั้นท่ี............. ห้องที่.......................... 
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................…........... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ามี)...................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจำตัวประชาชน/บตัรประจำตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทาง เลขท่ี…............….......................................................... 
(ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถกูต้องแนบมาด้วย)  วันท่ีออกบัตร…..............................วันท่ีหมดอายุ…..................................… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 

            ๔. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว………………………………..…........………..................................………………………………………....... 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี..................... หมู่ที่…...……....... อาคาร/หมู่บ้าน.......................ชั้นท่ี............. ห้องที่.......................... 
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................…........... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ามี)...................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจำตัวประชาชน/บตัรประจำตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทาง เลขท่ี…............….......................................................... 
(ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถกูต้องแนบมาด้วย)  วันท่ีออกบัตร…..............................วันท่ีหมดอายุ…..................................… 
 
 ขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว………………………………..…........………..................................………………………......... 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี..................... หมู่ที่…...……....... อาคาร/หมู่บ้าน.......................ชั้นท่ี............. ห้องที่.......................... 
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................…........... โทรสาร (ถ้ามี)….............................. 
อีเมล์ (ถ้ามี)...................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจำตัวประชาชน/บตัรประจำตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทาง เลขท่ี…............….......................................................... 
(ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาด้วย)  วันท่ีออกบัตร…...................................วันท่ีหมดอายุ……………….…………..… 
เป็นผู้ดำเนินกิจการในการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง (Hemp)  
 
 การใดที่ นาย/นาง/นางสาว……….…....………..ได้กระทำไปตามที่มอบหมายนี้ ให้เสมือนว่าเป็นการกระทำของข้าพเจ้า 
และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ 
 

 ลงช่ือ…………….................……………ผู้มอบหมาย                                         ลงช่ือ……..........................……ผู้รับมอบหมาย 
     (………….......................…........…)                                     (….................................……) 
  
 ลงช่ือ…………….................……………ผู้มอบหมาย                                                   
     (……….......................……........…) 
 
ลงช่ือ…………….................……………ผู้มอบหมาย                                                   
     (……….......................……........…) 
 
ลงช่ือ…………….................……………ผู้มอบหมาย                                                   
     (……….......................……........…) 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 

ติดอากร 30 บาท และประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี) 
(แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ) ของผู้มอบหมายพรอ้มรับรองสำเนาถูกต้อง และแนบ
สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบตัรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ของผู้รับมอบหมายพร้อมรบัรองสำเนาถูกต้อง) 
 

 

-๒- 



     
 

หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ยื่น-รับเอกสาร 
เกี่ยวกับใบอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง ประจำปี พ.ศ. ...................     
                                                          

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

 
 โดยหนังสือฉบับนี้ นาย/นาง/นางสาว………………………………..…........………..................................……………….………......... 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี..................... หมู่ที่…...……....... อาคาร/หมู่บ้าน.......................ชั้นท่ี............. ห้องที่............................. 
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................…........... โทรสาร (ถ้ามี)…................................. 
อีเมล์ (ถ้ามี).......................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจำตัวประชาชน/บตัรประจำตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทาง เลขท่ี…............…............................................................... 
(ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้งแนบมาด้วย)  วันท่ีออกบัตร…...................................วันท่ีหมดอาย…ุ…………….……..………..… 
เป็นผู้ดำเนินกิจการในการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชง (Hemp)  
 ขอมอบอำนาจให้ นาย/นาง/นางสาว………………………………..………....….....................….……….………………………….......... 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี..................... หมู่ที่…...……....... อาคาร/หมู่บ้าน.......................ชั้นท่ี............. ห้องที่............................. 
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................................. ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................…........... โทรสาร (ถ้ามี)…................................. 
อีเมล์ (ถ้ามี).......................................................................................................................................................................................... 
บัตรประจำตัวประชาชน/บตัรประจำตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ/หนังสือเดนิทาง เลขท่ี…............…............................................................... 
(ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้งแนบมาด้วย)  วันท่ีออกบัตร…...................................วันท่ีหมดอาย…ุ…………….……..………..… 
เป็นเป็นผูย้ื่น-รับเอกสาร ตลอดจนการรับรองเอกสารและแกไ้ขเอกสารที่เกี่ยวกับการขออนุญาตดังกล่าวแทนข้าพเจ้า ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
              ❑ ขอรับใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕    
                    เฉพาะกัญชง (Hemp)  
              ❑ ต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรอืมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕    
                   เฉพาะกัญชง (Hemp)  
             ❑ อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................................................... 

 การใดที่ นาย/นาง/นางสาว………………….…..………............................…....……………….…….ได้กระทำไปตามที่มอบอำนาจนี้  
ให้เสมือนว่าเป็นการกระทำของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ 
 
             ลงช่ือ……..................……ผู้มอบอำนาจ                     ลงช่ือ………......................………ผูร้บัมอบอำนาจ 
                (….........................……)                                         (.......................................) 
              
                                            ลงช่ือ….....................……พยาน 
                                                         (….................................……)   
                           
                                                        ลงช่ือ…..........................…พยาน 
                                                          (…....................................…) 
 
ติดอากร 30 บาท และประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี) 
(แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ) ของผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และแนบ
สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบตัรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 



     
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

                  ผลิต (ที่มิใช่การปลูก)    เลขที่อ้างอิง ............../..............   
                      (ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่ผลิตอยู่ที่ต่างจังหวัด      ยื่นที ่อย. กรณีสถานที่ผลิตอยู่ที ่กทม.) 

                  นำเข้า    ใบอนุญาตที่ ............../..............   (ยื่นที่ อย. เท่านั้น) 

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

                  จำหน่าย    เลขที่อ้างอิง ............../..............   
                           (ยื่นที ่สสจ. กรณีสถานที่จำหนา่ยอยู่ที่ต่างจังหวัด      ยืน่ที่ อย. กรณีสถานที่จำหน่ายอยู่ที ่กทม.) 

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

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

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

๒. ข้อมูลผู้ดำเนินกิจการหรือผูไ้ด้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการ 

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

๓. มีความประสงคข์อแก้ไขรายการในใบอนุญาต ดงัต่อไปนี ้

 ประเด็นแก้ไข เอกสารหรือหลักฐาน 

 เปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล  
     เพิ่มหรอืเปลี่ยนคำนำหนา้ชือ่ ของ 
      ผู้รับอนุญาต และ ผู้ดำเนินกิจการ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
      ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการ (กรณีนิตบิุคคล หรือ   
         วิสาหกิจชุมชนทีไ่ม่เป็นนิติบุคคล) 
จากเดิม............................................................................................ 

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

• ต้นฉบบัใบอนุญาตที่ต้องการแกไ้ข 
• สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  

แสดงการเพิ่มหรือเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ที่ออกโดยหน่วยงาน 
ของรัฐ  

 

 

 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อนิตบิคุคลผู้รับอนุญาต หรือ           
      วิสาหกิจชุมชนทีไ่ม่เป็นนิตบิุคคล               
      (เช่น เปลี่ยนชื่อบริษัท โดยที่ยังเป็นนิติบุคคลเดิม) 
จากเดิม............................................................................................ 

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

• ต้นฉบับใบอนุญาตที่ต้องการแก้ไข 
• สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่ออกโดยหน่วยงาน

ของรัฐ (เช่น สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบยีนเปน็
นิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนของกระทรวงพาณชิย์ออกไว้ไม่เกิน 
๖ เดือน) 

 

เลขรับท่ี ……………………………..…. 
วันท่ี ……………………………………… 
  (สำหรับเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กรอก) 

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลรายการในใบอนุญาต  
ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง 
 

คำเตือน : โปรดขอแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตใหเ้รียบร้อยก่อนถึงกำหนดการต่ออายุใบอนุญาตประจำป ี
                    เพื่อความรวดเร็วในการต่ออายุใบอนุญาต และให้การดำเนินกิจการของท่านเป็นไปดว้ยความเรยีบร้อย 



     
 

ประเด็นแก้ไข เอกสารหรือหลักฐาน 

 แก้ไขเปลี่ยนแปลง นิตบิุคคลผู้รับอนุญาต                
(เช่น กรณีเป็นการแปรสภาพ  เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน
จำกัด)  

จากเดิม............................................................................................ 

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

• ต้นฉบับใบอนุญาตที่ต้องการแก้ไข 
• สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงนติิบุคคล ที่ออกโดย

หน่วยงานของรัฐ (เช่น สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจด
ทะเบียนเป็นนิตบิุคคล ซึ่งนายทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์
ออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 

 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อสถานที่ที่ได้รับอนุญาต  

จากเดิม............................................................................................ 

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

•   ต้นฉบบัใบอนุญาตที่ต้องการแก้ไข 
•   สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อสถานที่ ที่ออกโดยหน่วยงาน   

  ของรัฐ     
 

 เปลี่ยนผู้ดำเนินกิจการ (กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล หรอื   
     วิสาหกิจชุมชนทีไ่ม่เป็นนิตบิุคคล) 

จากเดิม............................................................................................ 

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

• ต้นฉบับใบอนุญาตที่ต้องการแก้ไข 
• สำเนาคำสั่งแตง่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีหน่วยงานของรัฐ) 
•   หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการในใบอนุญาต 
•   สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเปน็นติิบุคคล   

  ซึ่งนายทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
 เปลี่ยนเลขที่บา้น  ชื่อถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด
ของสถานที่ตั้งในใบอนุญาต  (กรณีข้อมูลสถานที่ตั้งซึง่รัฐทำการ
เปลี่ยนแปลง) 

จากเดิม............................................................................................ 

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

•   ต้นฉบบัใบอนุญาตที่ต้องการแก้ไข 
•   สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนเลขที่บ้าน ชื่อถนน   

  ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  จังหวัด ที่ออกโดยหน่วยงานของรฐั 
 
 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ เช่น ลดลำดับพืน้ที่ผลิต (ปลูก) ) 

จากเดิม........................................................................................... 

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

•   ต้นฉบบัใบอนุญาตที่ต้องการแก้ไข 
•   สำเนาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการแก้ไข 

  

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้ความและเอกสารหรอืหลกัฐานทัง้หมดทีย่ืน่ไวน้ี ้เปน็ความจรงิทกุประการ 

  

    (ลายมือชื่อ) ………………………..……..…………… ผู้รับอนุญาต/ผูไ้ด้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการ 

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

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : (๑) ให้ย่ืนคำขอ ๑ ฉบบัต่อ ๑ ใบอนุญาตเท่านั้น 
               (๒) โปรดทำเคร่ืองหมาย  ลงใน   /     ให้ตรงตามความประสงค์ และให้ขีดฆ่าขอ้ความที่ไม่ต้องการออก 
 (๓) รับรองสำเนาถูกตอ้งในเอกสารที่เป็นสำเนาทกุฉบับ 
  
 

ตราประทับ 
นิติบุคคล 

  

(ถ้ามี) 



     
 

ผลการตรวจรับ 
ครั้งท่ี ๑ 
❑ เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง รับคำขอและเอกสารไว้เพื่อดำเนินการต่อไป 
❑ เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง เน่ืองจาก
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

       ❑ ให้ย่ืนเอกสารหลักฐานเพิม่เติมภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ  
            นับจากวันที่ได้รับเรื่อง หากพ้นกำหนดจะสงวนสทิธิ ์
            ในการคืนคำขอ 
       ❑ คืนเอกสารคำขอ แล้วใหน้ำมาย่ืนใหม่ภายหลัง 
            พร้อมแกไ้ขให้ถูกตอ้ง 
 
ผู้ย่ืนคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจ    ลงชื่อ............................................... 
รับทราบผลการตรวจเอกสาร  วันที.่........../............./...................... 
(กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง)   

ผู้ตรวจเอกสาร                   ลงชื่อ............................................... 
                                     วันที่.........../............./..................... 
 
❑ รับเอกสารทางไปรษณยี ์

ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ย่ืนคำขอ โดยกำหนดย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายใน              
     ๒๐ วันทำการนับจากวันทีแ่จ้ง หากพ้นกำหนดจะสงวนสทิธิ์ในการคืน 

คำขอ 
(   ) แจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข............................................... 
      ผู้รับเรื่อง............................................................................ 
(   ) แจ้งทางโทรสาร หมายเลข.................................................. 
(   ) แจ้งทางไปรษณีย์ 

ครั้งท่ี ๒ 
❑ เอกสารครบถ้วน  
❑ เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง คืนเอกสารคำขอ
...........................................................................................................
........................................................................................................... 
 
ผู้ตรวจเอกสาร      ลงชื่อ............................................... 
                        วันที่.........../............./..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 
 

 

 
 

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

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

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

๒. ข้อมูลผู้ดำเนินกิจการหรือผูไ้ด้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการ 
 ช่ือ..................…………………………………..………………………….……………….................................................................................................. 

๓. มีความประสงคย์กเลิกใบอนุญาต ดังต่อไปนี ้

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

                       ผลิต (ทีม่ิใช่การปลูก)    เลขที่อ้างอิง ............../..............   
                           (ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่ผลิตอยู่ที่ตา่งจังหวัด      ยืน่ที่ อย. กรณีสถานที่ผลิตอยู่ที ่กทม.) 

                       นำเข้า    ใบอนุญาตที่ ............../..............   (ยื่นที่ อย. เท่านั้น) 

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

                       จำหน่าย    เลขที่อ้างอิง ............../..............   
                                 (ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่จำหน่ายอยู่ที่ตา่งจังหวัด      ยื่นที่ อย. กรณีสถานที่จำหน่ายอยู่ที ่กทม.) 

                       มีไว้ในครอบครอง    เลขที่อ้างอิง ............../..............   
                                 (ยื่นที่ สสจ. กรณีสถานที่ครอบครองอยู่ที่ต่างจังหวดั      ยื่นที่ อย. กรณีสถานที่ครอบครองอยู่ที่ กทม.) 
 โดยขอยกเลิกใบอนุญาตดังกลา่วข้างต้น ตัง้แต่วันที…่…………………….................................……………….……. เป็นต้นไป  
เนื่องจาก  เลิกกิจการ  
             เปลี่ยนผู้รับอนุญาต 

             ไม่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตฯ  

             อ่ืน ๆ (ระบ)ุ.............................................................................................................................................................. 
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาพร้อมคำขอด้วยแล้ว ดังนี้ 
๑. บัญชีรับจ่ายกัญชงตามทีไ่ดร้ับอนุญาตตามแบบท่ีกฎหมายกำหนด จนถึงวันท่ีขอยกเลิกใบอนุญาต  
๒. ต้นฉบับใบอนุญาต  
๓. กรณีนิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิตบิุคคล 
    - หนังสือนำส่งแจ้งยืนยันการขอยกเลิกใบอนุญาตจากนิติบุคคล ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรา 
      บริษัท (ถ้ามี)  หรือนำส่งแจ้งยืนยันการขอยกเลิกใบอนุญาตจากวิสาหกิจชุมชนที่ไมเ่ป็นนิติบุคคล ท่ีลงนามโดยประธานวสิาหกิจชุมชน 
      ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้ความและเอกสารหรอืหลกัฐานทัง้หมดทีย่ืน่ไวน้ี ้เปน็ความจรงิทกุประการ 
    (ลายมือชื่อ) ………………………..……..…………… ผู้รับอนุญาต/ผูไ้ด้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการ 

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

 
 

หมายเหตุ : (๑) โปรดทำเคร่ืองหมาย  ลงใน   /      ให้ตรงตามความประสงค์ และใหข้ีดฆ่าขอ้ความทีไ่ม่ต้องการออก 

เลขรับท่ี ……………………………..…. 
วันท่ี ……………………………………… 
  (สำหรับเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กรอก) คำขอยกเลิกใบอนุญาต  

ตราประทับ  
นิติบุคคล 

 (ถ้ามี) 



     
 

 (๒) รับรองสำเนาถูกตอ้งในเอกสารที่เป็นสำเนาทกุฉบับ 
 
ผลการตรวจรับ 

ครั้งท่ี ๑ 
❑ เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง รับคำขอและเอกสารไว้เพื่อดำเนินการต่อไป 
❑ เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง เน่ืองจาก
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

       ❑ ให้ย่ืนเอกสารหลักฐานเพิม่เติมภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ  
            นับจากวันที่ได้รับเรื่อง หากพ้นกำหนดจะสงวนสทิธิ ์
            ในการคืนคำขอ 
       ❑ คืนเอกสารคำขอ แล้วใหน้ำมาย่ืนใหม่ภายหลัง 
            พร้อมแกไ้ขให้ถูกตอ้ง 
 
ผู้ย่ืนคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจ    ลงชื่อ............................................... 
รับทราบผลการตรวจเอกสาร  วันที.่........../............./...................... 
(กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง)   

ผู้ตรวจเอกสาร                   ลงชื่อ............................................... 
                                     วันที่.........../............./..................... 
 
❑ รับเอกสารทางไปรษณยี ์

ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ย่ืนคำขอ โดยกำหนดย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายใน              
     ๒๐ วันทำการนับจากวันทีแ่จ้ง หากพ้นกำหนดจะสงวนสทิธิ์ในการคืน 

คำขอ 
(   ) แจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข............................................... 
      ผู้รับเรื่อง............................................................................ 
(   ) แจ้งทางโทรสาร หมายเลข.................................................. 
(   ) แจ้งทางไปรษณีย์ 

ครั้งท่ี ๒ 
❑ เอกสารครบถ้วน  
❑ เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง คืนเอกสารคำขอ
...........................................................................................................
........................................................................................................... 
 
ผู้ตรวจเอกสาร      ลงชื่อ............................................... 
                        วันที่.........../............./..................... 

 


