ทั้งนี้ หากผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) หรือผู้ซื้อเมล็ดบริโภค (Grain) ที่ผ่าน
การพิจารณาจากสถาบันแล้ว ไม่ได้ดำเนินการติดต่อนัดหมายจัดทำสัญญาซื้อขาย หรือไม่มาจัดทำและลงนาม
ในสัญ ญาซื้อขาย ตามวัน และเวลาที่นัดหมาย ถือว่าผู้ซื้อรายดังกล่าวสละสิทธิ์ในการซื้อเมล็ดพัน ธุ์รับรอง
(Certified seed) หรือเมล็ดบริโภค (Grain) และสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาดำเนิน การจัดสรร
ให้แก่ผู้ประสงค์จะขอซื้อกัญชง (Hemp) รายอื่นต่อไป”
๒. ให้ยกเลิกข้อ ๔ เอกสารประกอบการทำสัญญาซื้อขายกัญชง (Hemp) แห่งประกาศสถาบันวิจัย
และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณาจั ด สรรเมล็ ด กั ญ ชงเพื่ อ จำหน่ า ย และเอกสาร
ประกอบการทำสัญญาซื้อขายกัญชง (Hemp) ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
4. เอกสารประกอบการทำสัญญาซื้อขายกัญชง (Hemp)
4.1 เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed)
ประเภทผู้ขอซื้อเมล็ดพันธุ์รับรอง
(Certified seed)
กรณีเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

เอกสารประกอบการทำสัญญา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
3. สำเนาเอกสารลงทะเบียนเกษตรกร
4. สำเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง
5. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ

ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด
เอกสารตามข้อ 1-4 จำนวนอย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีหน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หน่วยงานของรัฐ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง
5. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด
เอกสารตามข้อ 1-4 จำนวนอย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีบุคคลทั่วไป (บุคคลธรรมดา)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
3. สำเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด
เอกสารตามข้อ 1-3 จำนวนอย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีบุคคลทั่วไป (นิติบุคคล และวิสาหกิจชุมชน) 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(นิติบุคคล)
2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช. ๒) และแบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.01) (วิสาหกิจชุมชน)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม

ประเภทผูขอซื้อเมล็ดพันธุรับรอง
(Certified seed)

เอกสารประกอบการทำสัญญา

5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
6. สำเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง
7. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด
เอกสารตามขอ 1-5 จำนวนอยางละ 2 ชุด พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

4.2 เมล็ดบริโภค (Grain)
ประเภทผูขอซื้อเมล็ดบริโภค (Grain)
กรณีหนวยงานภาคีรวมศึกษาวิจัยและพัฒนา
หนวยงานของรัฐ

กรณีบุคคลทั่วไป (บุคคลธรรมดา)

กรณีบุคคลทั่วไป (นิติบคุ คล และวิสาหกิจ
ชุมชน)

เอกสารประกอบการทำสัญญา
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจลงนาม
3. สำเนาทะเบียนบานของผูมีอำนาจลงนาม
4. สำเนาคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก)
5. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด
เอกสารตามขอ 1-4 จำนวนอยางละ 2 ชุด พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูซื้อ
2. สำเนาทะเบียนบานของผูซื้อ
3. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด
เอกสารตามขอ 1-2 จำนวนอยางละ 2 ชุด พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลซึ่งออกไวไมเกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจลงนาม
3. สำเนาทะเบียนบานของผูมีอำนาจลงนาม
4. สำเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
5. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด
เอกสารตามขอ 1-4 จำนวนอยางละ 2 ชุด พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

๓. ใหยกเลิกขอ ๕ หลักฐานการรับเมล็ดพันธุรับรอง (Certified seed) แหงประกาศสถาบันวิจัย
และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณาจั ด สรรเมล็ ด กั ญ ชงเพื่ อ จำหน า ย และเอกสาร
ประกอบการทำสัญญาซื้อขายกัญ ชง (Hemp) ประจำป พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“5. หลักฐานการรับเมล็ดพันธุรับรอง (Certified seed) มีดังนี้
๕.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพรอมรับรองสำเนาถูก ตอง (กรณี รับ ดวยตนเอง) หรื อ
หนั งสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ
พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (กรณีรับแทน)
๕.2 สำเนาใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
ทั้งนี้ ผูซื้อตองนำใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ฉบับจริง มาแสดง
ตอสถาบัน ดวย”
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เอกสารแนบ 1 รายชื่อ

ผลการพิจารณาจำหน่ายกัญชง (Hemp)
1. เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed)
1.1 เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
จำนวนเมล็ดพันธุ์รับรอง (RPF3)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ที่พิจารณาจำหน่าย (กิโลกรัม)
1
จงเหล่ง แซ่ยั้ง
9
2
จู แซ่ว่าง
9
3
ฉา สัตยากุลรุ่งโรจน์
40
4
ชง ท้าวสันติชูชัย
2
5
ชาติชาย ศรีธีระวัฒน์
38
6
ชานน โชติคัคนานต์
15
7
ชูเกียรติ กำธรเดชะ
30
8
ซ่ง แซท้าว
7
9
ซ่าจือ ว่างวงศ์ตระกูล
9
10 เซ้ง แซ่ซ้ง
28
11 เซีย ทิสกุลสว่าง
15
12 เต๋ง แซ่ม้า
8
13 ทาวิน สริตะ
5
14 บัวเย้ อัศวเวโรจน์
15
15 เบลี้ยคัว แซ่ซ้ง
8
16 มั่นคง สัตยากุลรุ่งโรจน์
50
17 มั่นคง สัตยากุลรุ่งโรจน์
26
18 วันชัย โชคถกลเกียรติ
20
19 สุทธิเกียรติ แสงอย่างขาวละออ
26
20 สุธน ทิสกุลสว่าง
30
21 สุภาพ แสงวัฒน์นาน
10
22 สุภาพ การุณย์พัฒนา
5
23 สุรพงษ์ แซ่กือ
8
24 เสกสรร ศิริยั่งยืน
106
25 หน่อยะที ไศลทองเพริศ
14
26 อำนวย นิยมไพรนิเวศน์
14
หมายเหตุ: * หัวหน้ากลุ่ม/ผู้ยื่นคำขอซื้อ

1.2 หน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ
จำนวนเมล็ดพันธุ์รับรองที่
ชื่อ-สกุล
พิจารณาจำหน่าย (กิโลกรัม)
ลำดับ
หน่วยงาน
ผู้ยื่นคำขอซื้อ
RPF3
1 กรมวิชาการเกษตร
ระพีภัทร์ จันทรศรีวง
4
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
พีระศักดิ์ ฉายประสาท
10
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
พีระศักดิ์ ฉายประสาท
5
4 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ชาตรี มณีโกศล
15
5 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
วิบูล เป็นสุข
20
6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จิตรลดา ไชยเลิศ
2
7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา
วุฒิพันธุ์ เนตรวิชัย
1
8 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ช่อทิพย์ วิเศษพงษ์
ขนาดย่อม
พันธุ์
40
97.00
รวม
1.3 บุคคลทั่วไป รวม 142 ราย เมล็ดพันธุ์รับรอง จำนวน 1,149.55 กิโลกรัม
1.3.1 บุคคลธรรมดา
จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่พิจารณาจำหน่าย (กิโลกรัม)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
RPF3
2
1
กชมล จิตธรรม
2
กรชนก พูญทัศน์
8
3
กัลย์สุดา จันทร์เอม
10
4
กั๋ว วศินวงค์สว่าง
20
5
กานดา ศักดิ์ชนรดี
2
6
กิตติมา แนราฮิง
0.5
7
ขจร ตันมาดี
2
8
เขมชาติ หลาวทอง
2
9
จินห์จุฑา ปัญญาพลพงศ์
0.5
10 เจริญ ดิษฐสร้อย
10
11 ชี้ กวินวรุณ
8
12 ฐิติ วัชระสมบัติ
10
13 ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ
30
14 ดาลัด กองลาน
5
15 ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
3
16 เต๊า แซ่ย่าง
10
17 ทวีสมโชค ทองอยู่สุข
3
18 ทองชัย แซ่สง
3

ลำดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อ-สกุล
ทองชัย แซ่สง
ทัศนียวรรณ หน่อใหม่
ทิพาพร จินดา
ธนกฤต สุขสมบูรณ์
ธนภัทร สิงห์ลองคอน
นพวิชัย ยิ้มถนอม
เน้ง จันทรมณฑล
บรรพต งามขำ
บุญเลิศ สีลา
บุญสิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
บุณยาพร แซ่จาง
ปรัชญา มอญไข่
ปริญญา อุชุกร
ปิมปา วงศ์ศรีใส
ปิยะวัฒน์ คำมูล
ปิยะวิทย์ สาสุข
แป้งนวล พลอยศรี
พรเทพ ตลับแก้ว
พัฒนี กว้างชูชัย
พัทธนันท์ แซ่แต้
พิพัฒน์ สายเรี่ยม
พีระพล มาวาตาริ
ภวันตี ศิริรัตน์
ภัณฑิรา ทั้งสุข
ภัสสรินทร์ ศรีธานิย
ภาณุ มิ่งรัตนพาณิชย์
มนูศิลป์ ศิริมาตย์
ยั่ว แซ่ซ้ง
ยุภักดี กนึกรัตน์
ฤดี แสงอลังการ
ลลนา ศรีคราม
เลา แซ่ซ้ง
วรนุช กังพิศดาร
วรรณวรี เคนผาพงศ์
วสันต์ มุลเมืองแสน

จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่พิจารณาจำหน่าย (กิโลกรัม)
RPF3
3
10
36
2
1
100
30
0.5
1.5
1
1
5
3
1
3
5
1
1
7
2
10
1
2
15
3
2
15
24
5
1
2
4
1
1
2
3

ลำดับ
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ชื่อ-สกุล
วิชาญ วิชเดช
วิชิต แก้วประทีป
วิทยา กวินยรรยง
วิทวัช กวินยรรยง
วิมนต์ แสนคำรัก
วิวัฒน์ ตีเหล็ก
วิศิษฐ์ เตชะอาภรณ์กุล
วีรพันธ์ กันแก้ว
ศราวุธ ฤาชา
ศักดิ์ชัย แก้วกลม
ศิริชัย ใจแปง
ศิวพร ล้อปิยะกุล
ศุภชัย ปิตานี
ศุรภี เชี่ยวชาญคีรี
สน คำวัง
สมบุญ ตาคำชัย
สมพร วันหลุมข้าว
สมภพ เมฆดำรงแสง
สังเวียน อินตากูล
สันธ์ กระฐินทอง
สัมฤทธิ์ มัสฉะ
สาโรช เทพวีระกุล
สุก จินดา
สุขขี พรมพินิจ
สุดธิดา สุวรรณยศ
สุพชยาฌ์ นามสาม
สุภาพ ใจแก้ว
สุภาพร พนมแก่น
สุมิตร อธิพรหม
สุรพล ใจวงค์ษา
สุรศักดิ์ มาตรังศรี
สุรสิทธิ์ จันทร์วิเศษ
สุวัฒน์ ภิพัฒน์ศิริกุล
เสกสรรค์ พร้อมจิตร
เสฐียรพงษ์ แก้วสด

จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่พิจารณาจำหน่าย (กิโลกรัม)
RPF3
1
2
5
5
20
7
6
0.5
4
50
3
1
1
36
2
7
3
8
3
5
0.5
10
36
14
1
0.5
0.5
6
35
5
3
2
2
1
5

ลำดับ
89
90
91
92
93
94
95
96
97

ชื่อ-สกุล
หัสดร เขม้นกสิกรรม
อธิคม อุทโท
อนันต์ โลหะเวช
อภิรัตน์ หาญกิจวิริยะ
อมตะ สุขพันธ์
อมรเทพ จารุพาณิช
อรค์ศิฎาภา อัคร์รัชพงษ์
อรทัย เข็มนาค
อาทิตย์ พระไตรยะ
รวม

จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่พิจารณาจำหน่าย (กิโลกรัม)
RPF3
1
20
10
1
1
15
1
1
2
791

1.3.2 วิสาหกิจชุมชน
ลำดับ

หน่วยงาน

1
2
3

วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรไทย
วิสาหกิจชุมชนเวียงโกสัย
วิสาหกิจชุมชนส่งเสริม สวัสดิการและการ
ออมตำรวจและประชาชน
วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง
ตำบลบางกระสั้น
วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานรักษ์
โคราช
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสมุนไพรบ้านร่อ๊อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรทาง
การแพทย์วังหลวง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร ปลูกพืช
สมุนไพรเพื่อรักษาโรค
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มว่านน้ำสมุนไพร
วิสาหกิจชุมชนคนของแผ่นดิน เกษตร
พอเพียง
วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
วิถีพอเพียง
วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบุญเรือง
วิสาหกิจชุมชน เกษตรท่าม่วง

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ-สกุล
ผู้ยื่นคำขอซื้อ

จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่พิจารณาจำหน่าย
(กก.)
RPF3

กำไร บุญเกษม
ช่วงโชติ พันธุเวช

5
7

ชาญสิทธิ์ อุงจิตต์ตระกูล
ชูศิลป์ สารรัตนะ

10
1

ทิพย์ ภาคีทรง

4

ธนกรเดช คงเจริญ
นนทกร พรมโมคัก

5
1

บังอร แก้วโสภา

2

ประยงค์ แก้วยา
ปิยะกุล ยอดยา

4
5

พิศณุพร พงศ์ดา

1

มาลัยพร แก้วศรีบุตร
วิวัฒน์ วรสาม
ศิริณา ทองดอนน้อย

1
3
1

ลำดับ
15
16

ชื่อ-สกุล
ผู้ยื่นคำขอซื้อ

หน่วยงาน

วิสาหกิจชุมชน วิถีดีสุขภาพ
วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรสีพรม

จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่พิจารณาจำหน่าย
(กก.)
RPF3

ศุภิวัฒ ขุนพิทักษ์
สำรอง ศรีพรม

รวม

1
2
53

1.3.3 นิติบุคคล
ลำดับ

หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8

บริษัท คิวแพธแล็บ จำกัด
บริษัท สุพรีมแพนโนฟลอร่า จำกัด
บริษัท ที บาซา จำกัด
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธรักษาพีแอนด์พี
บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ไทย เมดดิเคิล แคนนาบิส แอนด์ เฮร์บส์
จำกัด
บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทส์ จำกัด
บริษัท เฮิร์บวัน จำกัด
บริษัท ไร่โชติวรรณ จำกัด
บริษัท ที.บี นอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท มิลลิเมต กรีน ฟาร์ม จำกัด
บริษัท เอชเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท วีโพรดิวส์ จำกัด
บริษัท วิสและบุตร จำกัด
บริษัท ไทยลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ชิตา ออร์แกนิค ฟ็ด จำกัด
บริษัทฟาฟา การเกษตร จำกัด
บริษัท อเทียวา จำกัด
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด
บริษัท แคนนาบิช เอ็กซ์เพิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด
บริษัท สวนทรายงาม จำกัด
บริษัท ไทย ซีบีจี จำกัด

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ-สกุล
ผู้ยื่นคำขอซื้อ

จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่พิจารณา
จำหน่าย (กก.)
RPF3

กานต์ ธรรมประเสริฐ
เกรียง กาญจนวดี
ไชนิ่ง ซาอะดะห์
ฐิติพร ณ มหาไชย
ดรุณศรี มณีศร
ดุษฎีพัฒน์ ยอดวิจารย์
ถวัลย์ คุ้มช้าง

11
0.2
2
0.1
1
1
0.25

บานชื่น พาพุทธา
บุญช่วย ก้องเกียรติไกร
ประเสริฐ วงศ์พนากิจ
ปรินทร์รัตน์ วงษ์พรม
ปรียาภรณ์ บั้งเงิน
ผกามาศ มูลชนะ
พัชริดา วิจิตรศรีวัฒน์
ภคพร ชาวสุรินทร์
มนตรี ฉายทองคำ
ยิ่งยศ จารุบุษปายน
รัญชิตา โอวรารินท์
วิภา เซ็นแก้ว
วิรุณ วราภาสกุล
วิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที
สนธิญา หนูจีนเส้ง
สมมาต ขุนเศษฐ
สิทธิศักดิ์ ชื่นพิทยาธร
สุทัศน์ ภาพลงาม
เสฐียรพงษ์ แก้วสด

20
36
1
1
10
2
1
20
1
2
3
10
1
30
10
90
2
3
20

ลำดับ
27
28
29

จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่พิจารณา
จำหน่าย (กก.)
RPF3

ชื่อ-สกุล
ผู้ยื่นคำขอซื้อ

หน่วยงาน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลเด้น คอสเมติก จำกัด
บริษัท บานาน่า วัน จำกัด

องอาจ กิตติคุณชัย
อัฐพล อรุณวุฒิพงศ์
เอกลักษณ์ ปัญญาสกุลวงค์

2
5
20
305.55

รวม
2. เมล็ดบริโภค (Grain)
2.1 หน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

หน่วยงาน
บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อย
รวม

ชื่อ-สกุล
ผู้ยื่นคำขอซื้อ
รมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์
สวิชญา อ้อพูล

จำนวนเมล็ดบริโภคที่พิจารณา
จำหน่าย (กก.)
RPF1
RPF3
500
50
50
50
32.5
20

พีรพัฒน์ ปิติวิโรจน์
Mr.Hien Van Doan
รัตนา ม่วงรัตน์
ช่อทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์

702.5

2.2 บุคคลทั่วไป รวม 23 ราย เมล็ดบริโภค จำนวน 299.7 กิโลกรัม
2.2.1 บุคคลธรรมดา
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
จำนวนเมล็ดบริโภคที่พิจารณาจำหน่าย (กก.)
RPF1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

จิตติพร ทวียศ
ชุติชัย พลสิงห์ชาญ
ญาดา ธรรมประเสริฐ
ณัฎฐ์ธนัน หิศรนุสรณ์
ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
ธนกฤต สุขสมบูรณ์
พงศ์สันต์ มิตราธนันท์
พัฒนี กว้างชูชัย
ภัสสรินทร์ ศรีธานิยโสธร

RPF3

20
0.5
20
15
2
2
20
5
3

ลำดับ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ-สกุล
ภากร จันทร์ศิริ
เมทินี แสงสมบูรณ์
รัฐจินันท์ ชัยเรืองสิริ
วรวุฒิ หาญบำราช
วรัญญ์รัตน์ ศรีเสวก
สุธีรา ทองกันทา
สุนันทา เกชนาวา
อเนก นิลพันธ์
อมรเทพ จารุพานิช
อรพรรณ ร่มรื่น
รวม

จำนวนเมล็ดบริโภคที่พิจารณาจำหน่าย (กก.)
2
20
1
0.2
20
1
20
15
1
20
1
186.7
187.7

2.2.2 นิติบุคคล
ชื่อ-สกุล
ผู้ยื่นคำขอซื้อ

ลำดับ

หน่วยงาน

1
2
3
4

บริษัทกัญชภัทร จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านครูสมุนไพร
บริษัท เฮิร์บวัน จำกัด
บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี
จำกัด

ณัฐ แสงสว่าง
ทัศนียรรณ หน่อใหม่
ประเสริฐ วงศ์พนากิจ

จำนวนเมล็ดบริโภคที่พิจารณาจำหน่าย
(กก.)
RPF1
RPF3

50
10
2

ศิริพร โชติเธียรชัย

50
102

10
รวม

112

เอกสารแนบ 2 ตัวอย่างสัญญาซื้อขายกัญชง
สัญญาซื้อขายกัญชง
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ 1
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่……….…เดือน…………………..……….พ.ศ. ..............……………..
ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย……………..………………………………………….............
ตำแหน่ง........................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ…………………………………....
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ .............................................................................................................................
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่............................ถนน............................ตำบล/แขวง.....................................................
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด........................โดย..................................... .................................
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.......................
ลงวันที่........................................(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่...........................................) แนบท้ ายสัญญานี้
(ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ.........................................................................................
อยู่บ้านเลขที่………………….…..………ถนน...........................................ตำบล/แขวง............................................. ...
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด…………………………………………… ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่.............................................ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้า คือ.................................................................................... .
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...........................................................................................................................................
จำนวน...........(.............) กิโลกรัม เป็นราคาซื้อขายที่ราคา......................บาท (............................) ต่อกิ โลกรัม รวม
ทั้งสิ้น...........................บาท (...........................................) โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับ
มอบ ตลอดจนภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
๒.๑ ผนวก 1 ....................................................
จำนวน............(.............) หน้า
๒.๒ ผนวก 2 ....................................................
จำนวน............(.............) หน้า
๒.๓ ผนวก 3 ....................................................
จำนวน............(.............) หน้า
๒.4 ผนวก 4 ....................................................
จำนวน............(.............) หน้า
................................ฯลฯ.............................
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อ ความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บั ง คั บ และในกรณี ที่ เอกสารแนบท้ า ยสั ญ ญาขั ด แย้ ง กั น เอง ผู้ ซื้ อ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามคำวิ นิ จ ฉั ย ของผู้ ข าย
คำวินิจฉัยของผู้ขายให้ถือเป็นที่สุด และผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจาก
ผู้ขายทั้งสิ้น

ข้อ ๓. การส่งมอบ
ผู้ขายตกลงส่งมอบและผู้ซื้อตกลงรับมอบสินค้าที่ซื้อขายตามสัญญานี้ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้น ที่สูง (องค์การมหาชน) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้ซื้อตกลงว่าจะรับมอบสินค้าตาม
จำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่.........เดือน........................พ.ศ. ..........
การรับมอบสินค้าตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับมอบเพียงครั้งเดียว หรือรับมอบหลายครั้ง
ผู้ซื้อจะแจ้งกำหนดเวลารับมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นแผนการรับมอบให้ผู้ขายทราบ ก่อนวันรับมอบไม่น้อยกว่า....
7....(เจ็ด) วันทำการของผู้ขาย
อย่างไรก็ตามหากผู้ขายไม่อาจส่งมอบสินค้าตามจำนวนที่แจ้งมาตามวรรคสองได้ ผู้ขายก็จะส่ง
มอบสินค้าดังกล่าวให้ภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ โดยไม่ถือว่าผู้ขายผิดสัญญา อีกทั้งผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ขายทั้งสิ้น
คู่สัญญาตกลงกันให้กรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ส่งมอบตามสัญญานี้โอนไปยังผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ
สินค้านั้นแล้ว
ข้อ ๔. การตรวจรับ
ในการส่งมอบสินค้าแต่ละครั้งผู้ขายจะออกหลักฐานการส่งมอบสินค้าไว้ให้กับผู้ซื้อซึ่งมีตัวแทน
ของทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองความถูกต้องร่วมกัน โดยจะจัดทำขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ข้อ ๕. การชำระเงิน
ผู้ ซื้ อ ตกลงชำระเงิน ค่ าสิ น ค้ า ตามข้ อ 1 ให้ แ ก่ ผู้ ข าย เป็ น จำนวน................................บาท
(.................................) โดยจะจ่ายให้ครบถ้วนก่อนการรับมอบสินค้าทั้งหมด แต่ต้องภายในวันที่...........เดือน
............................พ.ศ. .... โดยผู้ซื้อจะนำเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คมามอบให้ กลุ่ มงานคลัง สำนักอำนวยการ
สถาบั น วิจัย และพัฒ นาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขาย ชื่อธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี เงินสะสมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่บัญชี
521-0-58715-0 ทั้งนี้ ผู้ซื้อตกลงจะเป็นผู้รับภาระจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าบริการที่เกี่ยวข้องที่
ธนาคารเรียกเก็บจากจำนวนเงินโอนนั้น ๆ
ข้อ ๖. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเลิกกิจการ ผู้ขายมีสิทธิ
ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเลื่อนการส่งมอบสินค้า และในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้
ซื้อต้องรับผิดชอบต่อผู้ขายในความสูญหาย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ในกรณี ที่ ผู้ ข ายผิ ด สั ญ ญาข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ผู้ ซื้ อ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะบอกเลิ ก สั ญ ญานี้ ไม่ ว่ าทั้ งหมดหรื อ
แต่บางส่วน และผู้ขายต้องรับผิดต่อผู้ซื้อในความสูญหาย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่
เกินราคาค่าสินค้าตามข้อ 1
ข้อ ๗. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้ า ผู้ ซื้ อ หรื อ ผู้ ข ายฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ด้ ว ยเหตุ ใด ๆ ก็ ต าม
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญาอีกฝ่าย คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายโดยสิ้นเชิง ภายใน ........
(............) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

ข้อ ๘. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ขายมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ ผู้ซื้ อจะต้องชำระดอกเบี้ยหรือค่าปรับให้แก่
ผู้ขายดังต่อไปนี้
๘.1 กรณีไม่ชำระราคาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ผู้ซื้อจะต้องชำระดอกเบี้ยของจำนวนเงินที่ยังมิได้
ชำระให้ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ....-.....(.....-.......) ต่อปี ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่
ผู้ขายได้รับชำระแล้วโดยครบถ้วน
8.2 กรณีที่มิได้มารับมอบสินค้าที่ซื้อขายกันตามสัญญาภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๓ ผู้ซื้อ
จะต้องชำระค่าปรับในอัตรา.....-.....(.....-......) บาท ต่อกิโลกรัม ของราคาสินค้าที่ยัง ไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันที่
ครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ซื้อได้มารับมอบสินค้าจากผู้ขาย
ทั้งนี้ ถ้าผู้ขายได้แจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ซื้อให้ชำระค่าปรับเมื่อครบกำหนดการชำระ
ราคาหรือการรับมอบสินค้าแล้วแต่กรณี ผู้ขายมีสิทธิจะปรับผู้ซื้อจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 9. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลารับมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ขายหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณ์ อัน หนึ่ งอันใดที่ผู้ซื้อไม่ต้องรับ ผิดตามกฎหมาย ทำให้ ผู้ซื้อไม่ส ามารถรับมอบสินค้าตามเงื่อนไขและ
กำหนดเวลาแห่ งสั ญ ญานี้ ได้ ผู้ ซื้อมี สิ ท ธิข อขยายเวลารั บ มอบสิ นค้ าตามสั ญ ญา หรือของดหรือลดค่ าปรับ ได้
โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ขายทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่
วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้ซื้อไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ซื้อได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ
ขยายเวลารับมอบสินค้าตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ขาย ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ขายทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
ในการขยายเวลาหรืองดหรือลดค่าปรับตามข้อนี้ ผู้ซื้ อจะต้องรับมอบสินค้าตามสภาพที่เป็นผล
จากการขยายระยะเวลาหรืองดหรือลดค่าปรับโดยมิอาจเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือเงินอื่นใดจากผู้ขายได้
การขยายเวลารับมอบสินค้าตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ งอยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ขายที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ 10. การโอนสิทธิ
ผู้ ซื้ อ หรื อ ผู้ ข ายไม่ อ าจโอนสิ ท ธิ ให้ และ/หรือ สละสิ ท ธิใด ๆ ตามที่ ก ำหนดในสั ญ ญาฉบั บ นี้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ ง โดยผู้โอนสิทธิไม่
หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้
ข้อ ๑๑. ข้อปฏิบัติอื่น ๆ
การปรับปรุง หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญานี้ ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาให้มีผลบังคับในวันที่มีการ
ลงลายมือชื่อโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

สั ญ ญ านี้ ท ำขึ้ น เป็ น สองฉบั บ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น คู่ สั ญ ญ าได้ อ่ า นและเข้ า ใจข้ อ ความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ………………………………………………ผู้ขาย
(………………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………………ผู้ซื้อ
(………………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………………พยาน
(………………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………………พยาน
(………………………………………………)

