ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เรื่อง ผลการพิจารณาการจาหน่ายกัญชง ประจาปี พ.ศ. 2564
---------------------------------------------------สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดาเนินการพิจารณาคุณสมบัติและหลักฐานของ
ผู้ประสงค์จะขอซื้อกัญชง (Hemp) ประจาปี พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกาหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอแจ้งผลการพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed)
1.1 เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
จานวน 66 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 1,168 กิโลกรัม
1.2 หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ มี ข้ อ ตกลงหรื อ โครงการวิ จั ย ร่ ว มกั บ สถาบั น ในการ
ดาเนินงาน หรือหน่วยงานของรัฐ
จานวน 13 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 164 กิโลกรัม
1.3 บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล
จานวน 258 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 1,614.04 กิโลกรัม
2. เมล็ดบริโภค (Grain)
2.1 หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ มี ข้ อ ตกลงหรื อ โครงการวิ จั ย ร่ ว มกั บ สถาบั น ในการ
ดาเนินงาน หรือหน่วยงานของรัฐ
จานวน 11 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 45๕ กิโลกรัม
2.2 บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล
จานวน 275 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 2,113 กิโลกรัม
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
3. ขั้นตอนการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) และเมล็ดบริโภค (Grain)
3.1 ผู้ ซื้ อ เมล็ ด พั น ธุ์ รั บ รอง (Certified seed) ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากสถาบั น แล้ ว
ต้องนาใบอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาแสดงต่อสถาบัน เพื่อจัดทาสัญญาซื้อขาย
ชาระเงิน พร้อมทั้งรับเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยให้ดาเนินการดังนี้
(1) ติด ต่อ สถาบัน เพื่อ นัด หมายจัด ทาสัญ ญาซื้อ ขาย ตั้ง แต่วัน ที่ 1 มิถุน ายน - 26
พฤศจิก ายน 2564 ภายในวัน และเวลาทาการ ทั้ง นี้ เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามมาตรการป้อ งกัน การแพร่ร ะบาด
ของโรคโควิด -19
โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ โทรศัพท์ 0 5332 8496-8
ต่อ 1106, 1112, 1118
และ (2) จั ด ท าและลงนามในสั ญ ญาซื้ อ ขาย ช าระเงิ น พร้ อ มทั้ ง รั บ เมล็ ด พั น ธุ์ รั บ รอง
(Certified seed) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 1 ธันวาคม 2564 ภายในวันและเวลาทาการ ตามวันและเวลา
ที่ได้นัดหมายไว้ตามข้อ (1)
3.2 ผู้ซื้อ...
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3.2 ผู้ซื้อเมล็ดบริโภค (Grain) ทีผ่ ่านการพิจารณาจากสถาบันแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ติ ดต่ อ สถาบั น เพื่ อ นั ด หมายจั ด ท าสั ญ ญาซื้ อขาย ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน – 29
กรกฎาคม 2564 ภายในวันและเวลาทาการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ โทรศัพท์ 0 5332 8496-8
ต่อ 1106, 1112, 1118
และ (2) จั ด ท าและลงนามในสั ญ ญาซื้ อ ขาย ช าระเงิน พร้อ มทั้ งรับ เมล็ ด บริ โภค (Grain)
ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 ภายในวันและเวลาทาการ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้
ตามข้อ (1)
ทั้งนี้ หากผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) หรือผู้ซื้อเมล็ดบริโภค (Grain) ที่ผ่าน
การพิจารณาจากสถาบันแล้ว ไม่ได้ดาเนินการติดต่อนัดหมายจัดทาสัญญาซื้อขาย หรือไม่มาจัดทาและลงนาม
ในสัญ ญาซื้อขาย ตามวัน และเวลาที่นัดหมาย ถือว่าผู้ซื้อรายดังกล่าวสละสิทธิ์ในการซื้อเมล็ดพัน ธุ์รับรอง
(Certified seed) หรือเมล็ดบริโภค (Grain) และสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาดาเนิน การจัดสรร
ให้แก่ผู้ประสงค์จะขอซื้อกัญชง (Hemp) รายอื่นต่อไป
4. หลักฐานการรับเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) มีดังนี้
4.1 สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีรับด้วยตนเอง) หรือ
หนังสือมอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีรับแทน)
4.2 สาเนาใบอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5. หลักฐานการรับเมล็ดบริโภค (Grain) มีดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีรับด้วยตนเอง) หรือ หนังสือ
มอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง (กรณีรับแทน)
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายวิรัตน์ ปราบทุกข์)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

