
คูมือสําหรับประชาชน : การตออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม 

หนวยงานท่ีใหบริการ : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. การตออายุใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา เปนไปตามท่ีกําหนดไวใน มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ

พันธุพืช พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1.1 ใบอนุญาตขายฯและใบอนุญาตรวบรวมฯ ใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปท่ีออกใบอนุญาต 

1.2ใบอนุญาตนําเขาฯและใบอนุญาตสงออก ใหใชไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตแตมิใหเกินกําหนดหนึ่งปนับแต

วันท่ีออกใบอนุญาต 

2. หากผูรับใบอนุญาตฯประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตฯ จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

3. วิธีการขอตออายุใบอนุญาตเปนไปตามกฎกระทรวงเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต การออก

ใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ดพันธุควบคุม พ.ศ. 2549 โดยใชคําขอตออายุ

ใบอนุญาตฯ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบใบอนุญาต และแบบพิมพตาง ๆ เก่ียวกับเมล็ด

พันธุควบคุม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25570 

4. ผูขอตออายุใบอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องสถานท่ีท่ีเหมาะสม มาตรา 16 รวมท้ังฉลากของเมล็ดพันธุควบคุม 

มาตรา 22 23 และมาตรา 24 (ตามประเภทใบอนุญาตท่ีไดรับ) และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด

ขอความอ่ืนท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุเพ่ิมเติมในฉลาก พ.ศ. 2550 

5. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองหรือไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดขณะนั้น ผูยื่น

คําขอและผูรับคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายละเอียดของการแกไขพรอมกําหนดระยะเวลา หากผูยื่นคํา

ขอไมดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมในเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอจะปฏิเสธคําขอชุดนั้นและหากผูยื่นคําขอประสงคจะดําเนินการ

ตอตองยื่นคํารองพรอมเอกสารใหม 

6. ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามท่ีระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลว 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -)  
กลุมควบคุมตามพระราชบัญญัติ สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท/โทรสาร   0-5531-3162   /ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1 วันทําการ 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูประกอบการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา 
หรือสงออกซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา (พ.พ. 10) พรอม
เอกสารและหลักฐานใหครบถวน 
2.เจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐาน 
(หมายเหตุ: -)  

3 ชั่วโมง สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

2 
 

2) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีกําหนดเลขท่ีใบอนุญาตฯ พรอมจัดพิมพใบอนุญาตฯ 
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

2 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
1.ผูมีอํานาจอนุญาตลงนามใบอนุญาตฯ 
2.เจาหนาท่ีแจงผูประกอบการและชําระคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

3 ชั่วโมง สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

2 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
แบบคําขอตออายุใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออก ซ่ึง
เมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา (พ.พ. 10) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมวิชาการเกษตร 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ชุด 

กรมการปกครอง 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (หรือเอกสารยืนยันตนเองของผูยื่นคําขอ ผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ) 

3) 
 

ใบอนุญาตท่ีประสงคขอตออายุ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

กรมวิชาการเกษตร 

4) 
 

หนงัสือสัญญาเชาหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีเพ่ือประกอบ
กิจการรวบรวมเมล็ดพันธุ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีสถานท่ีรวบรวมไมใชท่ีเดียวกับสถานท่ีทําการหรือเชา
สถานท่ีหรือใชสถานท่ีรวมกันหรือเอกสารอ่ืนๆท่ีแสดงสิทธิ์ในการใช
สถานท่ีเพ่ือประกอบกิจการ) 

กรมวิชาการเกษตร 

5) 
 

หลักฐานแสดงวาผานการตรวจสถานท่ีรวบรวมเมล็ดพันธุเพ่ือ
การคา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีตออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุเพ่ือการคา) 

กรมวิชาการเกษตร 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา 

(หมายเหตุ: (รายป))  
 คาธรรมเนียม 100 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพ 10900 โทรศัพท 02-579-4652 โทรสาร 02-579-5084 
(หมายเหตุ: -)  

2) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท/โทรสาร   0-5531-
3162 
(หมายเหตุ: -)  



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนยรับเรื่องรองเรยีนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) คําขอตออายุใบอนุญาต รวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออก ซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา (พ.พ.10) 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ 

www.info.go.th 

วันท่ีคูมือมีผลบังคับใช: 04/09/2558 

http://www.info.go.th/

