
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
เรื่อง ผลการพิจารณาการจ าหน่ายกัญชง ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

---------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติและหลักฐานของ
ผู้ประสงค์จะขอซื้อกัญชง (Hemp) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศก าหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งผลการพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed)   
1.1 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง  

จ านวน 66 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 1,168 กิโลกรัม  
1.2 หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีข้อตกลงหรือโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันในการ

ด าเนินงาน หรือหน่วยงานของรัฐ  
จ านวน 13 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 164 กิโลกรัม  

1.3 บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล 
จ านวน 258 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 1,614.04 กิโลกรัม  

2. เมล็ดบริโภค (Grain)  
2.1 หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีข้อตกลงหรือโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันในการ

ด าเนินงาน หรือหน่วยงานของรัฐ 
จ านวน 11 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 45๕ กิโลกรัม  

2.2 บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล 
จ านวน 275 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 2,113 กิโลกรัม  

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

3. ขั้นตอนการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) และเมล็ดบริโภค (Grain) 
3.1 ผู้ซื้ อเมล็ดพันธุ์ รับรอง  (Certified seed) ที่ ผ่านการพิจารณาจากสถาบันแล้ว  

ต้องน าใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาแสดงต่อสถาบัน เพ่ือจัดท าสัญญาซื้อขาย 
ช าระเงิน พร้อมทั้งรับเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) ติดต่อสถาบันเพื่อนัดหมายจัดท าสัญญาซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 26 
พฤศจิกายน 2564 ภายในวันและเวลาท าการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19  

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

และ (2) จัดท าและลงนามในสัญญาซื้อขาย ช าระเงิน  พร้อมทั้ งรับ เมล็ดพันธุ์รับรอง 
(Certified seed) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 1 ธันวาคม 2564 ภายในวันและเวลาท าการ ตามวันและเวลา 
ที่ได้นัดหมายไว้ตามข้อ (1)  

 
3.2 ผู้ซื้อ... 
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3.2 ผู้ซื้อเมล็ดบริโภค (Grain) ทีผ่่านการพิจารณาจากสถาบันแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
(1) ติดต่อสถาบันเพ่ือนัดหมายจัดท าสัญญาซื้อขาย ตั้ งแต่วันที่  1 มิถุนายน – 29 

กรกฎาคม 2564 ภายในวันและเวลาท าการ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ โทรศัพท์ 0 5332 8496-8 

ต่อ 1106, 1112, 1118  
และ (2) จัดท าและลงนามในสัญญาซื้อขาย ช าระเงิน พร้อมทั้งรับเมล็ดบริโภค (Grain)  

ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 ภายในวันและเวลาท าการ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้
ตามข้อ (1)  

 
ทั้งนี้ หากผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) หรือผู้ซื้อเมล็ดบริโภค (Grain) ที่ผ่าน

การพิจารณาจากสถาบันแล้ว ไม่ได้ด าเนินการติดต่อนัดหมายจัดท าสัญญาซื้อขาย หรือไม่มาจัดท าและลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ถือว่าผู้ซื้อรายดังกล่าวสละสิทธิ์ในการซื้อเมล็ดพันธุ์รับรอง 
(Certified seed) หรือเมล็ดบริโภค (Grain) และสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาด าเนินการจัดสรร
ใหแ้ก่ผู้ประสงค์จะขอซื้อกัญชง (Hemp) รายอ่ืนต่อไป 

 

4. หลักฐานการรับเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) มีดังนี้ 
4.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีรับด้วยตนเอง) หรือ

หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีรับแทน) 

4.2 ส าเนาใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

5. หลักฐานการรับเมล็ดบริโภค (Grain) มีดังนี ้  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีรับด้วยตนเอง) หรือหนังสือ

มอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง (กรณีรับแทน) 

 ประกาศ ณ วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  

 
(นายวิรัตน์  ปราบทุกข์) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 


