คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ตามพระราชบัญญัติพันธุพืชพ.ศ. 2518 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม และ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องกําหนด
ชนิดของเมล็ดพันธุใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม พ.ศ. 2556 ดังนั้นการจําหนายเมล็ดพันธุควบคุมตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่กอนดําเนินกิจการ
2 วิธีการขอใบอนุญาตเปนไปตามกฎกระทรวงเรื่องกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตการออกใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุมพ.ศ. 2549 โดยใชคําขอตออายุใบอนุญาตฯ
ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องกําหนดแบบคําขอแบบใบอนุญาตและแบบพิมพตางๆเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 25570
3. มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 ไดกําหนดคุณสมบัติผูขอใบอนุญาตฯ ดังนี้
3.1 บรรลุนิติภาวะ
3.2 มีถิ่นที่อยูหรือสํานักงานในประเทศไทย
3.3 ไมเปนคนวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
3.4 มีสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมตามที่กําหนดขอรับใบอนุญาต
3.5 ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจของผูรับใบอนุญาตอยูแลว
หรือผูซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบ 2ป
4.กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองหรือไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดขณะนั้นผูยื่น
คําขอและผูรับคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายละเอียดของการแกไขพรอมกําหนดระยะเวลาหากผูยื่นคํา
ขอไมดําเนินการแกไขเพิ่มเติมในเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะปฏิเสธคําขอชุดนั้นและหากผูยื่นคําขอประสงคจะดําเนินการตอ
ตองยื่นคํารองพรอมเอกสารใหม
5.ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว

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
1. ผูประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา
หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา (พ.พ. 1) พรอม
เอกสารและหลักฐานใหครบถวนถูกตอง
2.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนถูกตอง
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจาหนาที่กําหนดเลขที่ใบอนุญาตฯ พรอมจัดพิมพใบอนุญาต
ขายเมล็ดพันธุควบคุม (พ.พ. 4) และเสนอผูมีอํานาจลงนาม

3)

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

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่
2

2 ชั่วโมง

สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่
2

2 ชั่วโมง

สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่
2

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) แบบคําขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออก ซึ่งเมล็ด
พันธุควบคุมเพื่อการคา (พ.พ. 1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4) ทะเบียนพาณิชย หรือทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 6) หนังสือแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
7) หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมวิชาการเกษตร

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

-

ลําดับ
8)

9)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หมายเหตุ (กรณีที่ผูยื่นคําขอไดรับมอบอํานาจใหยื่นคําขอแทน)
เอกสารแสดงแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุม
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ หนังสือสัญญาเชาหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานที่เพื่อประกอบ
กิจการขายเมล็ดพันธุ
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีสถานที่ขายไมใชที่เดียวกับสถานที่ทําการหรือเชา
สถานที่หรือใชสถานที่รวมกันหรือเอกสารอื่นๆที่แสดงสิทธิ์ในการใช
สถานที่เพื่อประกอบกิจการ)

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

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

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 โทรศัพท/โทรสาร 0-5531-3162
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู

ลําดับ
4)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
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) คําขอรับใบอนุญาต รวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออก ซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา (พ.พ.1)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ
www.info.go.th
วันที่คูมือมีผลบังคับใช: 03/09/2558

