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คู่มือการปฏิบัตงิาน 

หน่วยงาน: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 
องค์ความรู้ : การขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ : เพ่ือให้บริการประชาชน 
 

1.วัตถุประสงค ์

 1.เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าท่ีในส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 
เข้าใจ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการในการขนย้ายต้นพันธุ์และท่อนพันธุ์มันส าปะหลังเข้าหรือออกจาก
จังหวัดอุทัยธานี 

 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   2. ขั้นตอนการขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันส าปะหลัง เข้าและออกจาก จังหวัดอุทัยธานี    
                                                          ของ ผู้ประสงค์ขนย้าย   

1    ยื่นค าขอหนังสือรับรองต้นพันธ์ุ ท่อนพันธุ ์(ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอท้องที่ต้นทาง   

     (ก่อนขนย้าย 15 วัน) เพื่อใช้ประกอบการยื่นค าขอรบัหนังสืออนญุาตขนย้ายต้นพันธ์ุ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง   
          

2    ยื่นค าขอรับหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) ซึ่งระบุ ผู้ขออนญาต ผู้รับ 

     ปลายทาง รายละเอียดต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง สถานท่ีตน้ทาง สถานท่ีปลายทาง พาหนะทีใ่ช้ วันท่ีท าการขนย้าย 

     ระยะเวลาที่ขนย้าย เส้นทางขนย้าย ที       

   
  ***ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี หรือท่ีว่าการอ าเภอแห่งท้องที่ ซึ่งท าการขนย้ายเข้ามาหรือออกจากท้องที่ ในจังหวัด
อุทัยธาน ี

    
   เอกสารประกอบค าขอ      

     (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา      

     (2) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีนิติบุคคล       

     (3) หนังสือมอบอ านาจลงลายมอืช่ือในค าขออนุญาต กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงลายมือช่ือแทน   

     (4) หนังสือมอบอ านาจ กรณมีอบอ านาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค าขอ     

     (5) หนังสือรับรองแสดงแหล่งที่มาของต้นพันธ์ุ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ที่รับรองโดยเกษตรอ าเภอพ้ืนท่ีต้นทาง   
          

3     เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับหนังสืออนุญาตฯ แล้วให้น าหนังสืออนุญาตฯ ต้นฉบับ ติดไปกับยานพาหนะ ห้ามแก้ไขเพิม่เติม่ 

      ข้อความในหนังสืออนุญาตฯ ทกุกรณ ี       

      - กรณีเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการขนย้ายให้แจ้งต่อ      

                  (ก) พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ า ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด หรือ    

                  (ข) ร้อยเวรที่ปฏิบัติงานประจ า ณ สถานีต ารวจท้องที่ท่ีเกิดเหตุ หรือ     

                  (ค) เจ้าหน้าท่ีต ารวจทางหลวงช้ันสัญญาบตัรขี้นไปในเขตท้องที่ท่ีรับผิดชอบ    

     เพื่อสลักหลังหนังสืออนุญาต             
          

4    เมื่อถึงปลายทาง ให้ผู้ขับข่ีหรือผูค้วบคุมยานพาหนะและผู้รับต้นพนัธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ที่ระบไุว้ในหนังสืออนุญาตฯ  

     ลงลายมือช่ือในหนังสืออนุญาตฯ       

     - กรณีขนย้ายออกจากจังหวัดอทุัยธานี       

   
  น าส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาตฯ ให้ ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดปลายทาง ภายใน 7 วันนับตังแต่เวลาที่ได้ขนย้ายถึงปลายทาง
แล้ว 

   
 และส านักงานพาณิชย์จังหวัดปลายทางส่งต้นฉบับให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีเพื่อรวบรวมรายงานประธาน กจร.
อุทัยธาน ี 

    ทราบต่อไป         

    - กรณีขนย้ายเข้าจังหวดัอุทัยธาน ี       

    น าส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาตฯ ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ภายใน 7 วันนับตั้งแต่เวลาที่ไดข้นย้ายถึงจังหวัดอุทัยธานี 
    เพื่อรวบรวมรายงานประธาน กจร. อุทัยธานี ทราบต่อไป         
         หมายเหตุ : กรณีผู้ขนย้ายได้รับหนังสืออนุญาตขนย้ายจากจังหวัดต้นทางเพื่อเข้าจังหวัดอุทัยธานีแลว้ ได้รับยกเว้นไมต่้องขออนุญาตเขา้  

  จังหวัดอุทัยธานีอีก ทั้งนี้ เมื่อขนย้ายถึงปลายทางแล้ว ใหผู้้ขับข่ีหรอืผู้ควบคุมยานพาหนะ น าส้งต้นฉบับหนังสืออนุญาตฯ ณ ส านักงาน 

  พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี  ภายใน 7 วันนับตั้งแต่เวลาที่ได้ขนย้ายถึงจังหวัดอุทัยธานี      



 

3.ผังกระบวนการท างาน (Flow chart) การควบคมุการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลงั 

 

 

 

  

     มกีารขนย้าย  
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ข้อมูลไม่ครบถ้วน          ข้อมูลครบถ้วน 

ตรวจสอบหนังสือ 
อนุญาตขนย้าย 

 

มีความผิดตามมาตรา 25 (7) และ 

โทษตามมาตรา37 จ าคุกไม่เกิน 5 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท              

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

จับกุมและน าตัวผู้ต้องหา 

ส่งพนักงานสอบสวน 

ต่อไป 

อนุญาตให้ผ่าน 
มีความผิดตามมาตรา 25(7) และโทษตาม
มาตรา 37 จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่
เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรบั 

ค าชี้แจงการตรวจสอบและด าเนินคดี 
ตามประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุทัยธานี ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 

เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 

จับกุมและน าตัวผู้ต้องหาส่ง 
พนักงานสอบสวน ต่อไป 

ต้องขออนุญาต ไม่ต้องขออนุญาต 

ห้ามขนย้ายต้นพันธ์ุ ท่อนพันธุ ์
มันส าปะหลังเข้ามาหรือออก 

แนบท้ายประกาศ กจร.               
ฉบับท่ี  1 พ.ศ.2564 

 

ห้ามขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง
เข้ามาหรือออกจากท้องที่จังหวัดอุทัยธานี 
(ตามข้อ 3) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ประธาน กจร.หรือพาณิชย์จังหวัด หรือ
นายอ าเภอ 

ลักษณะ           
การขนย้าย 

(1) ให้ใช้ก ากับการขนย้ายฯโดยรถบรรทุก 1 คัน ต่อ 1 ใบอนุญาตขนย้ายและใช้เฉพาะการ 
ขนย้ายครั้งเดยีวเท่านั้น 
(2) หนังสืออนุญาตฯ ให้กรอกข้อความ โดยการเขียนหรือพิมพ์ให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อม 
ประทับช่ือ ส่วนราชการที่ออกหนงัสืออนุญาตฯ 
(3) ระยะเวลาที่ขอขนย้ายในหนังสืออนุญาตขนย้ายฯ ให้พิจารณาวนัท่ีขนย้ายตามแบบค าขอฯ 
ตั้งแต่วันท่ี............เวลา.........น. ถึง วันท่ี............เวลา.........น. โดยมีหลักเกณฑ์ในการ 
ค านวณระยะเวลา ดังนี้ 100 กิโลเมตรแรก นับ 3 ช่ัวโมง และทุกๆ 100 กิโลเมตรนับ 
ต่อไปอีก 3 ช่ัวโมง เศษของ 100 นับได้อีก 3 ช่ัวโมง 

การขนย้ายเข้ามาหรือออก 

จากท้องที่นอกเหนือจาก 

ท้องที่ท่ีก าหนด ในข้อ 3
ตามประกาศ กจร.                
ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 

การขนย้ายเข้ามาจากจังหวัด
อ่ืนที่ยังไม่มีการออกประกาศ 

ต้องขออนุญาต ณ อ าเภอ
ปลายทางของจังหวัดอุทัยธานี 

กรณีได้รับหนังสืออนุญาตให้
ขนย้ายตน้พันธุท์่อนพันธุ์
จากท้องที่อ่ืน ให้เข้ามาหรือ
ออกจากท้องที่ ตามข้อ 3 
ของประกาศ กจร. ฉบับที่ 1 
พ.ศ.2564 
 


