
คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม 

หนวยงานท่ีใหบริการ : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ตามพระราชบัญญัติพันธุพืชพ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องกําหนด

ชนิดของเมล็ดพันธุใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม พ.ศ. 2556 ดังนั้นการจําหนายเมล็ดพันธุควบคุมตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาท่ีกอนดําเนินกิจการ 

2 วิธีการขอใบอนุญาตเปนไปตามกฎกระทรวงเรื่องกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขออนุญาตการออกใบอนุญาต

การตออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ดพันธุควบคุมพ.ศ. 2549 โดยใชคําขอตออายุใบอนุญาตฯ

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องกําหนดแบบคําขอแบบใบอนุญาตและแบบพิมพตางๆเก่ียวกับเมล็ดพันธุควบคุม (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 25570 

3. มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 ไดกําหนดคุณสมบัติผูขอใบอนุญาตฯ ดังนี้ 

3.1 บรรลุนิติภาวะ 

3.2 มีถ่ินท่ีอยูหรือสํานักงานในประเทศไทย 

3.3 ไมเปนคนวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

3.4 มีสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมตามท่ีกําหนดขอรับใบอนุญาต 

3.5 ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซํ้าหรือคลายคลึงกับชื่อท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจของผูรับใบอนุญาตอยูแลว 

หรือผูซ่ึงอยูในระหวางถูกสั่งพักใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบ 2ป 

4.กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองหรือไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดขณะนั้นผูยื่น

คําขอและผูรับคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายละเอียดของการแกไขพรอมกําหนดระยะเวลาหากผูยื่นคํา

ขอไมดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมในเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะปฏิเสธคําขอชุดนั้นและหากผูยื่นคําขอประสงคจะดําเนินการตอ

ตองยื่นคํารองพรอมเอกสารใหม 

5.ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามท่ีระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลว 

 

 

  

 



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 

1. ผูประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา 

หรือสงออกซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา (พ.พ. 1) พรอม

เอกสารและหลักฐานใหครบถวนถูกตอง 

2.เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนถูกตอง 

(หมายเหตุ: -)  

3 ชั่วโมง สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

2 

 

2) การพิจารณา 

เจาหนาท่ีกําหนดเลขท่ีใบอนุญาตฯ พรอมจัดพิมพใบอนุญาต

ขายเมล็ดพันธุควบคุม  (พ.พ. 4)  และเสนอผูมีอํานาจลงนาม 

 

(หมายเหตุ: -)  

2 ชั่วโมง สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

2 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

1.ผูมีอํานาจอนุญาตลงนามใบอนุญาตขายฯ 

2.เจาหนาท่ีแจงผูประกอบการและชําระคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  

2 ชั่วโมง สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

2 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออก ซ่ึงเมล็ด

พันธุควบคุมเพ่ือการคา (พ.พ. 1) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมวิชาการเกษตร 

2) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

สําเนาทะเบียนบาน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ทะเบียนพาณิชย หรือทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

6) 

 

หนังสือแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอํานาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

หมายเหตุ (กรณีท่ีผูยื่นคําขอไดรับมอบอํานาจใหยื่นคําขอแทน) 

8) 

 

เอกสารแสดงแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีเก็บเมล็ดพันธุควบคุม 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

9) 

 

หนังสือสัญญาเชาหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีเพ่ือประกอบ

กิจการขายเมล็ดพันธุ 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีสถานท่ีขายไมใชท่ีเดียวกับสถานท่ีทําการหรือเชา

สถานท่ีหรือใชสถานท่ีรวมกันหรือเอกสารอ่ืนๆท่ีแสดงสิทธิ์ในการใช

สถานท่ีเพ่ือประกอบกิจการ) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม 

(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 โทรศัพท/โทรสาร   0-5531-3162 

(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

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) คําขอรับใบอนุญาต รวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออก ซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา (พ.พ.1) 

(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ 

www.info.go.th 

วันท่ีคูมือมีผลบังคับใช: 03/09/2558 

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

