คูมือสําหรับประชาชน : การตออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การตออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา เปนไปตามที่กําหนดไวใน มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ
พันธุพืช พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
1.1 ใบอนุญาตขายฯและใบอนุญาตรวบรวมฯ ใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต
1.2ใบอนุญาตนําเขาฯและใบอนุญาตสงออก ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตมิใหเกินกําหนดหนึ่งปนับแต
วันที่ออกใบอนุญาต
2. หากผูรับใบอนุญาตฯประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตฯ จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
3. วิธีการขอตออายุใบอนุญาตเปนไปตามกฎกระทรวงเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม พ.ศ. 2549 โดยใชคําขอตออายุ
ใบอนุญาตฯ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบใบอนุญาต และแบบพิมพตาง ๆ เกี่ยวกับเมล็ด
พันธุควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25570
4. ผูขอตออายุใบอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องสถานที่ที่เหมาะสม มาตรา 16 รวมทั้งฉลากของเมล็ดพันธุควบคุม
มาตรา 22 23 และมาตรา 24 (ตามประเภทใบอนุญาตที่ไดรับ) และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด
ขอความอื่นที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุเพิ่มเติมในฉลาก พ.ศ. 2550
5. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองหรือไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดขณะนั้น ผูยื่น
คําขอและผูรับคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายละเอียดของการแกไขพรอมกําหนดระยะเวลา หากผูยื่นคํา
ขอไมดําเนินการแกไขเพิ่มเติมในเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะปฏิเสธคําขอชุดนั้นและหากผูยื่นคําขอประสงคจะดําเนินการ
ตอตองยื่นคํารองพรอมเอกสารใหม
6. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว

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

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูประกอบการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา
หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา (พ.พ. 10) พรอม
เอกสารและหลักฐานใหครบถวน
2.เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจาหนาที่กําหนดเลขที่ใบอนุญาตฯ พรอมจัดพิมพใบอนุญาตฯ
(หมายเหตุ: -)
3)

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

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) แบบคําขอตออายุใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออก ซึ่ง
เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา (พ.พ. 10)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ชุด

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่
2

1 ชั่วโมง

สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่
2

3 ชั่วโมง

สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่
2

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมวิชาการเกษตร

กรมการปกครอง

ลําดับ

3)

4)

5)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (หรือเอกสารยืนยันตนเองของผูยื่นคําขอ ผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)
ใบอนุญาตที่ประสงคขอตออายุ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ หนังสือสัญญาเชาหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานที่เพื่อประกอบ
กิจการรวบรวมเมล็ดพันธุ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีสถานที่รวบรวมไมใชที่เดียวกับสถานที่ทําการหรือเชา
สถานที่หรือใชสถานที่รวมกันหรือเอกสารอื่นๆที่แสดงสิทธิ์ในการใช
สถานที่เพื่อประกอบกิจการ)
หลักฐานแสดงวาผานการตรวจสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุเพื่อ
การคา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีตออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุเพื่อการคา)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
(หมายเหตุ: (รายป))

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
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) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท/โทรสาร 0-55313162
(หมายเหตุ: -)

ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(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
ชื่อแบบฟอรม
1) คําขอตออายุใบอนุญาต รวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออก ซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา (พ.พ.10)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ
www.info.go.th
วันที่คูมือมีผลบังคับใช: 04/09/2558

