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3.2 ผู้ซื้อเมล็ดบริโภค (Grain) ทีผ่่านการพิจารณาจากสถาบันแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ 
(1) ติดต่อสถาบันเพ่ือนัดหมายจัดทำสัญญาซื้ อขาย ตั้ งแต่วันที่  20 เมษายน -  

20 พฤษภาคม 2565 ภายในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19  

โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ โทรศัพท์ 0 5332 8496-8 
ต่อ 1106, 1112, 1118  

และ (2) จัดทำและลงนามในสัญญาซื้อขาย ชำระเงิน พร้อมทั้งรับเมล็ดบริโภค (Grain)  
ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 ภายในวันและเวลาทำการ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้
ตามข้อ (1)  

ทั้งนี้ หากผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) หรือผู้ซื้อเมล็ดบริโภค (Grain) ที่ผ่าน
การพิจารณาจากสถาบันแล้ว ไม่ได้ดำเนินการติดต่อนัดหมายจัดทำสัญญาซื้อขาย หรือไม่มาจัดทำและลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ถือว่าผู้ซื้อรายดังกล่าวสละสิทธิ์ในการซื้อเมล็ดพันธุ์รับรอง 
(Certified seed) หรือเมล็ดบริโภค (Grain) และสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการจัดสรร
ให้แก่ผู้ประสงค์จะขอซื้อกัญชง (Hemp) รายอ่ืนต่อไป 

4. เอกสารประกอบการทำสัญญาซื้อขายกัญชง (Hemp)  
      4.1 เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) 

ประเภทผู้ขอซ้ือเมล็ดพันธุ์รับรอง 
(Certified seed) 

เอกสารประกอบการทำสัญญา 

กรณีเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 

1. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ  
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ  
3. สำเนาเอกสารลงทะเบียนเกษตรกร  
4. สำเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกญัชง  
5. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้

มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด 
เอกสารตามข้อ 1-4  จำนวนอย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  

กรณีหน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานของรัฐ 

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคล  
2. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม  
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม  
4. สำเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกญัชง   
5. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของ 

ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด 
เอกสารตามข้อ 1-4  จำนวนอย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

กรณีบุคคลทั่วไป (บุคคลธรรมดา) 
 
 
 
 
 
 

1. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ  
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ  
3. สำเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกญัชง  
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของ 

ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด 
เอกสารตามข้อ 1-3  จำนวนอย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

ประเภท... 
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ประเภทผูขอซื้อเมล็ดพันธุรับรอง 
(Certified seed) 

เอกสารประกอบการทำสัญญา 

กรณีบุคคลทั่วไป (นิติบุคคล และวิสาหกจิชุมชน) 
 

1. สำเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเปนนิติบุคคลซึ่งออกไวไมเกิน 6 เดือน 

2. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจลงนาม  

3. สำเนาทะเบียนบานของผูมีอำนาจลงนาม  

4. สำเนาทะเบียนภาษมีูลคาเพ่ิม  

5. สำเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 เฉพาะกญัชง  

6. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู
มอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด 

เอกสารตามขอ 1-5  จำนวนอยางละ 2 ชุด พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
 

      4.2 เมล็ดบริโภค (Grain) 
ประเภทผูขอซื้อเมล็ดบริโภค (Grain) เอกสารประกอบการทำสัญญา 

กรณีหนวยงานภาคีรวมศึกษาวิจัยและพัฒนา 
หนวยงานของรัฐ 

1. สำเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเปนนิติบุคคล  

2. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจลงนาม  

3. สำเนาทะเบียนบานของผูมีอำนาจลงนาม  

4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู
มอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด 

เอกสารตามขอ 1-3 จำนวนอยางละ 2 ชุด พรอมรับรองสำเนาถูกตอง  
กรณีบุคคลท่ัวไป (บุคคลธรรมดา) 
 

1. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผูซื้อ  

2. สำเนาทะเบียนบานของผูซื้อ  

3. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู
มอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด 

เอกสารตามขอ 1-2  จำนวนอยางละ 2 ชุด พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
กรณีบุคคลท่ัวไป (นิติบคุคล) 
 

1. สำเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเปนนิติบุคคลซึ่งออกไวไมเกิน 6 เดือน 

2. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจลงนาม  

3. สำเนาทะเบียนบานของผูมีอำนาจลงนาม  

4. สำเนาทะเบียนภาษมีูลคาเพ่ิม  

5. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู
มอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด 

เอกสารตามขอ 1-4  จำนวนอยางละ 2 ชุด พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

 

5. หลักฐานการรับเมล็ดพันธุรับรอง (Certified seed) มีดังนี้ 
4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพรอมรับรองสำเนาถูกตอง (กรณีรับดวยตนเอง) หรือ

หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจพรอม
รับรองสำเนาถูกตอง (กรณีรับแทน) 

4.2 สำเนาใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง  
 
 

6. หลักฐาน... 
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ประเภทผู้ขอซ้ือเมล็ดพันธุ์รับรอง 
(Certified seed) 

เอกสารประกอบการทำสัญญา 

กรณีบุคคลทั่วไป (นิติบุคคล และวิสาหกิจชุมชน) 
 

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลซึ่งออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม  
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม  
4. สำเนาทะเบียนภาษมีูลคา่เพิ่ม  
5. สำเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกญัชง  
6. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้

มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด 
เอกสารตามข้อ 1-5  จำนวนอย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 
      4.2 เมล็ดบริโภค (Grain) 

ประเภทผู้ขอซ้ือเมล็ดบริโภค (Grain) เอกสารประกอบการทำสัญญา 
กรณีหน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานของรัฐ 

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคล  
2. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม  
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม  
4. สำเนาคำขอรับใบอนุญาตผลติ (ปลูก)  
5. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้

มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด 
เอกสารตามข้อ 1-4 จำนวนอย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  

กรณีบุคคลทั่วไป (บุคคลธรรมดา) 
 

1. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ  
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ  
3. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้

มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด 
เอกสารตามข้อ 1-2  จำนวนอย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

กรณีบุคคลทั่วไป (นิติบคุคล) 
 

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลซึ่งออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม  
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม  
4. สำเนาทะเบียนภาษมีูลคา่เพิ่ม  
5. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้

มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด 
เอกสารตามข้อ 1-4  จำนวนอย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 

5. หลักฐานการรับเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) มีดังนี้ 
4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีรับด้วยตนเอง) หรือ

หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีรับแทน) 

4.2 สำเนาใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
 

6. หลักฐาน... 




