
ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ฉบับที ่ 1  พ.ศ.  2565 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการขออนุญาต  การอนญุาต  แบบหนงัสืออนุญาต 
และวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุม์ันส าปะหลัง 

 
 

ตามที่คณะกรรมการส่วนจังหวดัว่าดว้ยราคาสินค้าและบรกิาร  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ออกประกาศ 
คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  จังหวัดนครราชสีมา  ฉบับที่  1  พ.ศ.  2565  
เรื่อง  การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  ลงวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565  
ก าหนดห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายต้นพันธุ์   ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง
รวมกันเข้ามาหรือออกจากท้องที่ที่ก าหนด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัด 
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือผู้ซึ่งประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
มอบหมาย  หรือพาณิชย์จังหวัด  ไปแล้ว  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  4  วรรคสอง  แห่งประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วย 
ราคาสินค้าและบริการ  จังหวัดนครราชสีมา  ฉบับที่  1  พ.ศ.  2565  เรื่อง  การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์   
ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  ลงวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565  หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการ 
ส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ประธาน  กจร.”  หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
“หัวหน้าส านักงาน”  หมายความว่า  หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินคา้ 

และบริการ   

หมวด  ๑ 
การขออนญุาต 

 
 

ข้อ 3 ให้บุคคลที่ประสงค์จะขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์   ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  เข้ามา 
หรือออกจากท้องที่ที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ   
จังหวัดนครราชสีมา  ฉบับที่  1  พ.ศ.  ๒๕๖5  ลงวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565  ให้ยื่นค าขอ 
ตามแบบท้ายประกาศฉบับนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   ณ  สถานที่ราชการ  ตามประกาศคณะกรรมการ 
ส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  จังหวัดนครราชสีมา  ฉบับที่  1  พ.ศ.  2565  เรื่อง   
การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  ลงวันท่ี  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๖



ข้อ 4 ให้บุคคลที่ประสงค์จะขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังเข้ามาหรือออกจากท้องที่   
ที่ก าหนดเป็นผู้ขออนุญาต 

กรณีค าขออนุญาตเป็นของนิติบุคคลให้ผู้มีอ านาจผูกพันนิติบุคคลหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในค าขออนุญาต  ส าหรับการยื่นค าขออนุญาตจะมอบอ านาจให้บุคคลใดเป็นผู้ยื่นก็ได้ 

ข้อ 5 การขออนุญาตให้แนบเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงวัตถุประสงค์รายชื่อกรรมการ

และผู้มีอ านาจไม่เกินหกเดือน  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
(๒) หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในค าขออนุญาต 
(3) เอกสารแสดงแหล่งที่มา  การซื้อขาย  การได้มาซึ่งต้นพันธุ์   ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง   

โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจากเกษตรอ าเภอพ้ืนที่   

หมวด  ๒ 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ 6 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ  5  แล้ว  ให้ตรวจสอบ   
ความถูกต้องของค าขอและเอกสารหลักฐาน  เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  ให้เสนอความเห็นเบื้องต้น  
แล้วน าเสนอประธาน  กจร.  หรือผู้ซึ่งประธาน  กจร.  มอบหมาย  หรือพาณิชย์จังหวัด  ซึ่งมีอ านาจ 
ออกหนังสืออนุญาตการขนย้าย  แล้วแต่กรณี   

ข้อ 7 ให้ประธาน  กจร.  หรือผู้ซึ่งประธาน  กจร.  มอบหมาย  หรือพาณิชย์จังหวัด  แล้วแตก่รณี  
พิจารณาออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์   ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  โดยค านึงถึงความถูกต้อง 
ในการได้มาและความจ าเป็นในการขนย้าย 

เมื่อได้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ประสานแจ้งส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
ซึ่งเป็นท้องที่ปลายทางการขนย้าย  เพื่อตรวจสอบการขนย้าย 

ข้อ 8 หนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 

หนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังตามวรรคหนึ่งให้กรอกข้อความ  
โดยการเขียนหรือพิมพ์ให้ครบถ้วน  ชัดเจน  อ่านได้ง่าย  พร้อมกับประทับตราชื่อ  ส่วนราชการที่ออก
หนังสืออนุญาต 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่อาจแจ้งหมายเลขทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งพร้อมค าขอ
อนุญาตได้ให้ประธาน  กจร.  หรือผู้ซึ่งประธาน  กจร.  มอบหมาย  หรือพาณิชย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  
ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์   ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังให้ก่อน  โดยไม่มีข้อความเกี่ยวกับ
หมายเลขทะเบียนยานพาหนะก็ได้  แต่เมื่อได้รับแจ้งหมายเลขทะเบียนยานพาหนะจากผู้ขออนุญาตแล้ว  

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๖



ให้บันทึกหมายเลขทะเบียนยานพาหนะลงในคู่ฉบับ  และส าเนาหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์    
ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังให้ตรงตามที่ได้รับแจ้งด้วย 

ข้อ 9 การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในหนังสืออนุญาตจะกระท ามิได้  เว้นแต่เป็นการแก้ไข
หรือเพิ่มเติมของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  8  วรรคสาม  หรือผู้ขออนุญาตตามข้อ  13 

ข้อ 10 กรณีประธาน  กจร.  หรือผู้ซึ่งประธาน  กจร.  มอบหมาย  หรือพาณิชย์จังหวัด   
เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) มอบต้นฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังให้กับผู้ขออนุญาต 
(2) เก็บคู่ฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์   ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังไว้ที่หน่วยงาน 

ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 
ข้อ 11 หนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์   ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังให้มีอายุการใช้ตาม

ระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 
(1) การขนย้ายทางบกโดยรถ  ให้ค านวณระยะเวลาที่อนุญาตให้ขนย้าย  โดยถือระยะทาง

ภายในหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกต่อสามชั่วโมง  และทุกระยะทางหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อไปต่อสามชั่วโมง   
เศษของหนึ่งร้อยกิโลเมตรให้คิดเพิ่มได้อีกสามชั่วโมง 

(2) การขนย้ายทางบกโดยรถไฟ  การขนย้ายทางทะเล  หรือการขนย้ายโดยช่องทางอื่น   
ให้ก าหนดระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม 

กรณีมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจขนย้ายโดยถือระยะทางหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อสามชั่วโมงตาม  (๑)  ได ้
ประธาน  กจร.  หรือผู้ซึ่งประธาน  กจร.  มอบหมาย  หรือพาณิชย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป 

ข้อ ๑2 ให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์   ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  ที่ไม่สามารถ
ขนย้ายภายในเวลาและปริมาณที่ก าหนด  ต้องขอยกเลิกหนังสืออนุญาตการขนย้ายดังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ที่ด าเนินการออกหนังสืออนุญาตการขนย้าย   
ภายในสามวันนับแต่วันที่หนังสืออนุญาตการขนย้ายหมดอายุเพื่อด าเนินการยกเลิกต่อไป 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
ได้รับหนังสืออนุญาตการขนย้ายตามวรรคหนึ่งไว้แล้ว  ให้น าเสนอประธาน  กจร.  หรือผู้ซึ่งประธาน  กจร.   
มอบหมาย  หรือพาณิชย์จังหวัด  ซึ่งมีอ านาจออกหนังสืออนุญาตการขนย้าย  แล้วแต่กรณี  เพ่ือด าเนินการ
ยกเลิกหนังสืออนุญาตดังกล่าว 

หนังสืออนุญาตการขนย้ายที่ได้ยกเลิกแล้ว  ให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดจัดเก็บต้นฉบับหนังสือ
อนุญาตการขนย้ายดังกล่าวไว้ที่ส านักงาน 

หมวด  3 
การขนย้าย 

 
 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๖



ข้อ 13 กรณีหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์   ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  ไม่มีข้อความ
เกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนยานพาหนะตามข้อ  8  วรรคสาม  ให้ผู้ขออนุญาตบันทึกหมายเลขทะเบียน 
ยานพาหนะลงในหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังก่อนการขนย้าย  และให้แจ้ง 
ส่วนราชการ  หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่ด าเนินการออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์    
ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังทันทีที่ได้มีการบันทึกหมายเลขทะเบียนยานพาหนะลงในหนังสืออนุญาตการขนย้าย 
ต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  แล้ว 

ข้อ 14 ให้ผู้ขออนุญาตมอบต้นฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 
ให้ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมยานพาหนะน าติดไปกับยานพาหนะด้วยทุกครั้ง  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา 

ข้อ 15 การขนย้ายจะต้องขนย้ายให้ตรงตามปริมาณ  ระยะเวลา  สถานที่ที่อนุญาตให้ขนย้าย  
และใช้ยานพาหนะที่มีหมายเลขทะเบียนตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์   ท่อนพันธุ ์
มันส าปะหลัง  รวมทั้งจะต้องน าหนังสืออนุญาตการขนย้ายก ากับการขนย้ายไปด้วยทุกครั้ง   

ข้อ 16 ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องระหวา่งการขนย้าย  ซึ่งจะท าให้การขนย้ายไมเ่ป็นไปตามระยะเวลา 
ที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ถ้าเกิดเหตุขัดข้องในท้องที่จังหวัดซึ่งเป็นต้นทางการขนย้ายให้ผู้ขออนุญาต  ผู้ขับขี่หรือ   
ผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นแจ้งเหตุขัดข้องต่อผู้มีอ านาจในการอนุญาตขนย้ายโดยด่วน 

(2) ถ้าเกิดเหตุขัดข้องในท้องที่จังหวัดอื่นซึ่งมิใช่เป็นต้นทางในการขนย้ายให้ผู้ขับขี่หรือ   
ผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นแจ้งเหตุขัดข้องต่อเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ราชการแห่งท้องที่ที่เกิดเหตุดังต่อไปนี้  
เพ่ือให้สลักหลังรับรองในหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์   ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  โดยระบุถึง
เหตุขัดข้องดังกล่าว  พร้อมทั้งลงนามและระบุต าแหน่งไว้ด้วย 

 (ก) พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ า  ณ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  หรือ 
 (ข) ร้อยเวรที่ปฏิบัติงานประจ า  ณ  สถานีต ารวจท้องที่ที่เกิดเหตุ  หรือ 
 (ค) เจ้าหน้าที่ต ารวจทางหลวงชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ 
ข้อ 17 เมื่อได้ขนย้ายถึงปลายทางแล้ว  ให้ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมยานพาหนะมอบต้นฉบับ

หนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์   ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  ให้ผู้รับต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  
ตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตการขนย้าย  เพื่อสลักหลังรับต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง   

ให้ผู้ขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  มีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้มีการน าส่ง
ต้นฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์   ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  ซึ่งมีการสลักหลังรับต้นพันธุ์    
ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังตามวรรคหนึ่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   ณ  สถานที่ปลายทาง  ภายในเจ็ดวัน
นับตั้งแต่เวลาที่ได้ขนย้ายถึงปลายทางแล้ว  ดังนี้ 

(๑) ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ   กรมการค้าภายใน  
กระทรวงพาณิชย ์ กรณีที่กรุงเทพมหานครเป็นปลายทางการขนย้าย 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๖



(๒) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่ปลายทางการขนย้าย  กรณีปลายทางการขนย้าย 
เป็นจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร   

ถ้าระยะเวลาส่งต้นฉบับหนังสืออนญุาตตามวรรคสองสิ้นสุดลงในวนัหยุดราชการให้น าส่งภายใน
วันแรกที่หน่วยงานตาม  (๑)  และ  (๒)  เปิดท าการตามปกติ  ทั้งนี้  ผู้ขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์    
ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังตามวรรคสอง  อาจส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้ายดังกล่าวโดยทาง 
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้โดยให้ถือวันที่ประทับตราประจ าวัน  ณ  ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทาง 
เป็นวันส่ง 

กรณีที่ผู้รับต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  ตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์  
ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังไม่สามารถรับต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังได้  ให้ผู้ขออนุญาตขนย้าย  ผู้ขับขี่ 
หรือผู้ควบคุมยานพาหนะแจ้งเหตุขัดข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   ณ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือ
ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์   
ซึ่งเป็นปลายทางการขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังนั้นเพ่ือสลักหลังรับรองในหนังสืออนุญาต 
ให้ขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังโดยระบุถึงเหตุขัดข้องดังกล่าว  พร้อมทั้งลงนามและระบุ
ต าแหน่งไว้ด้วย 

กรณีที่ไม่สามารถรับต้นพันธุ์  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังได้ตามวรรคสี่  และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้สลักหลังรับรองในหนังสืออนุญาตให้ขนย้ายแล้ว  หากผู้ขออนุญาตขนย้ายประสงค์จะขนย้ายต่อไป 
โดยขนย้ายเข้ามา  หรือออกจากท้องที่ที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคา 
สินค้าและบริการ  จังหวัดนครราชสีมา  ฉบับที่  1  พ.ศ.  2565  เรื่อง  การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์   
ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  ลงวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565  ต้องด าเนินการขออนุญาตขนย้ายใหม่   
ตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ศารุมภ์  โหม่งสงูเนิน 
พาณิชย์จังหวดันครราชสีมา 

หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวดัว่าดว้ยราคาสินค้าและบริการ 
จังหวดันครราชสีมา 

้หนา   ๒๕
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เลขท่ีรับ  
วันท่ีรับ  
ผู้รับ  

ค ำขอรับหนังสืออนุญำตกำรขนย้ำยต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส ำปะหลัง 

1. ผู้ขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 
ชื่อ ที่อยู่ 

 
 

 

2. ผู้รับปลายทางต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง (ชื่อ/ที่อยู่/โทรศัพท์) 
1.  
2.  
3.  

3. รายละเอียดแหล่งที่มาต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 
ชื่อพันธุ์ ปริมาณ (ต้น/ท่อน/อ่ืนๆ) (โปรดระบุ) 

  
4. การขนย้าย 

สถานที่ต้นทาง สถานที่ปลายทาง(ชื่อ/ที่อยู่/ปริมาณ/กิโลกรัม) 
 1.  

2.  
3.  

รถบรรทุก เรือ อ่ืน ๆ หมายเลขทะเบียน 
    
ระยะเวลาที่ขอขนย้าย  ต้ังแต่วันท่ี.........................................เวลา..........น. ถึง วันท่ี................................ เวลา........น. 
เส้นทางการเดินทาง(ระบุชื่อทางหลวง/ถนน) ...................................................................................... ..................... 
.................................................................................................................................................................................. 

5. ค ารับรอง 
     
            ขอยื่นค าขอนี้เพ่ือรับหนังสืออนุญาตการขนย้าย ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ที่กล่าวข้างต้น และขอ
รับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้ขออนุญาต  
     (....................................................) 
   ............../...................../................. 

          (ประทับตรานิติบุคคล) 
 



 
เลขท่ีออก  

วันหมดอาย ุ  

เล่มท่ี...............          เลขที.่........... 

หนังสืออนุญำตกำรขนย้ำยต้นพันธุ์ ท่อนพันธุม์ันส ำปะหลัง 
1. ผู้ขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 

ชื่อ ที่อยู่ 
 
 

 

2. ผู้รับปลายทางต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง (ชื่อ/ที่อยู่/โทรศัพท์) 
1.  
2.  
3.  

3. รายละเอียดต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 
ชื่อพันธุ์ ปริมาณ(ต้น/ท่อน/อ่ืนๆ) โปรดระบุ 

  
4. การขนย้าย 

สถานที่ต้นทาง สถานที่ปลายทาง(ชื่อ/ที่อยู่/ปริมาณ/กิโลกรัม) 
 1.  

2.  
3.  

รถบรรทุก เรือ อ่ืน ๆ หมายเลขทะเบียน 
    
ระยะเวลาที่ขอขนย้าย  ต้ังแต่วันท่ี.........................................เวลา..........น. ถึง วันท่ี................................ เวลา........น. 
เส้นทางการเดินทาง(ระบุชื่อทางหลวง/ถนน) ...................................................................................... ..................... 
.................................................................................................................................................................................. 

5. การอนุญาต 
     อนุญาตให้ขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังตามรายการดังกล่าวข้างต้น ตามประกาศคณะกรรมการส่วน
จังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วยการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 

 
ออกให้ ณ วันที่.....................................พ.ศ.............  

               ลงชื่อ.................................................ผู้อนญุาต 
                    (....................................................)  
         ต าแหน่ง.............................................................  

          (ประทับตราส่วนราชการ) 
ค าเตือน 1.  ให้ผู้ขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้มีการน าส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาตฯ ส่งส านักงาน

พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่ที่ได้ขนย้ายถึงจุดหมายปลายทาง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยถือวันที่
ประทับตราประจ าวัน ณ ที่ท าการไปรษณีย์เป็นวันส่ง 

            2.  หากละเลยหรือเกินเวลาที่ก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
เอกสำรแสดงแหล่งท่ีมำต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส ำปะหลัง 



ประกอบค ำขอรับหนังสืออนุญำตขนย้ำยต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส ำปะหลัง 
ของ...................................................................................................... 

วันที่.......................................... 
 

ชื่อต้นพันธุ์ 
ท่อนพันธุ์ 

ปริมำณ (ต้น/ท่อน หรืออื่นๆ) 
โปรดระบ ุ

แหล่งที่มำ 

.............. 
 
 
 
 
 
 
 

.............................. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ......................สกุล..................แปลงต้นพันธุ์/ท่อนพันธุ์  
จ านวน............................................ไร่ 
 เลขที่..... หมู่ที่......ต าบล......................อ าเภอ........................... 
พิกัด x………………………………..…Y…………………………………….. 
                               ลงชื่อ.............................เจ้าของแปลง 
                                 (.........................................) 
 
 

      ลงช่ือ.................................................ผู้ขออนุญาต 
         (....................................................) 

         .                                                           ............./...................../................. 
ควำมเห็นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำออกหนังสืออนุญำตขนย้ำย 
                        
             ................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
                                                           (ลงช่ือ)................................................ 
                                                                           (.............................................) 
                                                                         ต าแหน่ง  ............................... 
            ................/...................../.......... 
 
หมายเหตุ  “การรับรองเป็นการพจิารณาด้วยสายตา ท่อนพันธุ์อาจจะมีเช้ือไวรัสสะสมอยู่แตไ่ม่แสดงอาการ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอจะไม่รับผิดชอบหากน าไปปลูกแล้วแสดงอาการของโรคไวรสัใบด่างมันส าปะหลัง”  
 
 

 
 
 
 
 
 


