
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร 
ว่าดว้ยการจ าหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวนของกรมวชิาการเกษตร 

พ.ศ.  2563 
 

 

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงแนวทางการจ าหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวนของกรมวิชาการเกษตร 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันยิ่งขึ้น  และเพ่ือเป็นหลักในการถือปฏิบัติและตรวจสอบ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจ าหน่ายและแจกจ่าย
พันธุ์พืชสวนของกรมวิชาการเกษตร  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจ าหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวน

ของกรมวิชาการเกษตร  พ.ศ.  2562 
ข้อ 4 ระเบียบฉบับนี้  ไม่ใช้บังคับแก่การแจกจ่าย  หรือส่งมอบพันธุ์พืชสวนซึ่งจะต้อง 

ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน  หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ   ตามแผน  หรือโครงการซึ่งมีข้อตกลงกับกรมวิชาการเกษตร 
ไว้แล้ว 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“อธิบดี”  หมายถึง  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
“หน่วยงาน”  หมายถึง  สถาบันวิจัยพืชสวน  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  และศูนย์วิจัยของกรมวิชาการเกษตร   
ที่ผลิตพันธุ์พืชสวน  หรือมีพันธุ์พืชสวนไว้เพื่อการจ าหน่ายและแจกจ่าย 

“หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายถึง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 
พืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  ผู้อ านวยการกองวิจัย
พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  และผู้อ านวยการศูนย์วิจัยของกรมวิชาการเกษตร  ที่ผลิตพันธุ์พืชสวน  หรือมีพันธุ์
พืชสวนไว้เพื่อการจ าหน่ายและแจกจ่าย 

“พันธุ์พืชสวน”  หมายถึง  พืชหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพันธุ์พืชสวนพันธุ์ดีที่ใช้ขยายพันธุ์ของไม้ผล  
พืชผัก  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  พืชสวนอุตสาหกรรม  พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

“พันธุ์ดี”  หมายถึง  พันธุ์พืชสวนที่เป็นพันธุ์หลัก  พันธุ์รับรอง  พันธุ์แนะน า  และพันธุ์ดีทั่วไป 
“พันธุ์หลัก”  หมายถึง  พันธุ์ที่ขยายมาจากพันธุ์คัดซึ่งด าเนินการขยายพันธุ์โดยนักวิชาการเกษตร

หรือภายใต้การแนะน าดูแลของนักปรับปรุงพันธุ์พืช  เพ่ือรักษาความบริสุทธิ์และลักษณะประจ าพันธุ์พืชนั้น ๆ 
“พันธุ์รับรอง”  หมายถึง  พันธุ์พืชสวนที่ผ่านการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์หรือทดสอบ 

ตามขั้นตอนทางวิชาการมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนลักษณะเด่นชัดเจนทั้งด้านผลผลิตและคุณภาพ  
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เหมาะกับการน าไปใช้ประโยชน์  และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตร  ให้การรับรอง
เป็นพันธุ์รับรอง 

“พันธุ์แนะน า”  หมายถึง  พันธุ์พืชสวนที่เป็นพันธุ์พ้ืนเมืองหรือพันธุ์ที่น ามาจากแหล่งอื่นมีการ
ใช้กันทั่วไป  รวมทั้งพันธุ์ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์ตามขั้นตอนทางวิชาการมีข้อมูลสนับสนุน
พอสมควร  มีลักษณะดีที่เหมาะสมกับการน าไปใช้ประโยชน์และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก 
กรมวิชาการเกษตร  ให้การรับรองเป็นพันธุ์แนะน า 

“พันธุ์ดีทั่วไป”  หมายถึง  พันธุ์ดีดั้งเดิมและพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้า 
“จ าหน่าย”  หมายถึง  ขาย 
“แจกจ่าย”  หมายถึง  ให้ 
“ผู้ซื้อและผู้ขอ”  หมายถึง  เกษตรกร  บุคคลทั่วไป  หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ข้อ 6 ให้กรมวิชาการเกษตรก าหนดชนิดและปริมาณพันธุ์พืชสวนส าหรับการจ าหน่ายและ

แจกจ่ายไว้ให้ชัดเจนแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 7 การจ าหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวนให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติจ าหน่ายและ

แจกจ่าย  ตามชนิดและปริมาณที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  ถ้าเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ให้อธิบดีเป็นผู้อนุมัติ   
ข้อ 8 การจ าหน่ายพันธุ์พืชสวน  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
  8.1 ให้จ าหน่ายพันธุ์พืชสวนที่ก าหนดไว้  ตามข้อ  6  และข้อ  7   
  8.2 ให้จ าหน่ายพันธุ์พืชสวนตามชนิดและราคาตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  8.3 ให้จ าหน่ายในวันและเวลาราชการ  โดยช าระเป็นเงินสด 
  8.4 ให้ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่จ าหน่าย  และต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลงั

ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน  และน าส่งเงินผลประโยชน์เป็นรายได้แผ่นดินส่งคลังตามระเบียบราชการ  
อย่างเคร่งครัด 

ข้อ 9 การแจกจ่ายพันธุ์พืชสวน  ให้เป็นตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  9.1 เพื่อกระจายพันธุ์ไปสู่เกษตรกรทั่วประเทศ 
  9.2 เพื่อการศึกษาวิจัยหรือพัฒนา 
  9.3 เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  9.4 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของทางราชการ 
ข้อ 10 ให้หน่วยงานที่แจกจ่ายพันธุ์พืชสวน  บันทึกชื่อ  ที่อยู่  ของผู้ขอหรือผู้รับแจกไว้เป็น

หลักฐานและจัดท าบัญชีแสดงรายละเอียดการแจกจ่ายพันธุ์พืชสวนเก็บไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งจัดท า
บัญชีควบคุมพัสดุตามระเบียบราชการ 

ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จะซื้อหรือขอพันธุ์พืชสวนต้องยื่นแบบค าขอพันธุ์พืชสวนต่อผู้มีอ านาจอนมุตัิ  
หากเป็นหน่วยงาน  ให้แสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษร 
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ข้อ 12 พันธุ์พืชสวนที่ใช้ในการจ าหน่ายและแจกจ่ายต้องมีคุณภาพดีหรือมีขนาดและอายุ 
ที่เหมาะสมที่ใช้เป็นพันธุ์ปลูก 

ข้อ 13 การรายงานพันธุ์พืชให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
  13.1 ให้ศูนย์วิจัยจัดท ารายงานการผลิต  การจ าหน่าย  การแจกจ่าย  การคัดทิ้ง  

และจ านวนคงเหลือของพันธุ์พืชสวน  ตามระบบบันทึกการรายงานที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด 
  13.2 ให้หน่วยงานแต่งตั้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ตรวจสอบพันธุ์พืชสวน

ที่ตายหรือเสียหาย  เสื่อมคุณสภาพ  เพ่ือหักจากบัญชีจ าหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวน  โดยรายงาน 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและกรมวิชาการเกษตรทราบ  เพ่ืออนุมัติด าเนินการต่อไป 

ข้อ 14 ห้ามมิให้จ าหน่ายพันธุ์พืชสวนพันธุ์ใดที่อธิบดียังมิได้ประกาศก าหนดราคาไว้หรือ
เปลี่ยนแปลงราคาจ าหน่ายพันธุ์พืชสวนที่อธิบดีได้ประกาศก าหนดราคาไว้แล้ว 

ข้อ 15 ให้ปิดประกาศราคาพันธุ์พืชสวนไว้ในที่เปิดเผยหรือบริเวณที่ก าหนดไว้เป็นที่จ าหน่าย
พันธุ์พืชสวนให้สังเกตเห็นได้ชัดเจน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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 ศวส./ศกล./
ศว.กส./

ศวพ.กส./ ศวพ./ 
ศวม./ศวร.

 สวส./สวร.
 /สวพ. /กวม.

 ศวส./ศกล./
ศว.กส./

ศวพ.กส./ ศวพ./ 
ศวม./ศวร.

 สวส./สวร. /
สวพ. /กวม.

1.1 ไม้ผลขนาดเล็ก (3×3 เมตร)  ต้น 180 900 900 9,000
1.2 ไม้ผลขนาดกลาง (6×6 เมตร)  ต้น 50 250 250 2,500
1.3 ไม้ผลขนาดใหญ่ (8×8 เมตร)  ต้น 25 125 125 1,250
1.4 มะละกอ (เพาะเมล็ด)  ถุง 65 325 325 3,250
1.5 สับปะรด (ต้นเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ)  ต้น 500 1,000 2,500 6,000
1.6 สับปะรด (หน่อพันธ์ุ)  หน่อ 4,000 20,000 20,000 200,000
1.7 สตรอเบอร่ี  ต้น 100 300 300 500
1.8 มะละกอ (เมล็ดพันธ์ุ)  กิโลกรัม 0.05 0.25 0.25 1
1.9 ส้มต่างประเทศ (เมล็ดพันธ์ุ)  กิโลกรัม 0.1 0.5 0.5 1

2.1 กาแฟโรบัสต้า  ต้น 177 885 885 8,850
2.2 กาแฟอะราบิก้า  ต้น 400 2,000 4,000 40,000
2.3 กาแฟอะราบิก้า (เมล็ดพันธ์ุ)  กิโลกรัม 0.5 2.5 2.5 25
2.4 ชา  ต้น 1,600 8,000 4,800 48,000
2.5 โกโก้  ต้น 100 500 300 3,000
2.6 แพสช่ันฟรุท ต้น 50 250 200 2,000
2.7 มะพร้าวอุตสาหกรรม  ต้น 25 125 250 2,500
2.8 มะพร้าวน้้าหอม/หวาน  ต้น 40 200 200 2,000
2.9 มะม่วงหิมพานต์  ต้น 45 225 450 4,500
2.10 มะคาเดเมีย  ต้น 20 100 200 2,000
2.11 ห้อม  ต้น 1,200 6,000 6,000 12,000

3.1 วานิลลา ต้น 25 125 100 1,000
3.2 หมาก ต้น 50 250 200 2,000
3.3 พริกไทย ต้น 300 1,500 1,200 12,000
3.4 เจียวกู้หลาน ต้น 250 1,250 1,000 10,000
3.5 มะขามป้อม ต้น 180 900 900 9,000
3.6 ขม้ินชัน กิโลกรัม 50 250 200 2,000
3.7 กระวาน/เร่ว ถุง 20 50 100 250

1 .ไม้ผล

2 .พืชสวนอุตสาหกรรม

3 .พืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ

ตารางการจ าหน่ายและแจกจ่ายพันธ์ุพืชสวน 
ตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจ าหน่ายและแจกจ่ายพันธ์ุพืชสวนของกรมวิชาการเกษตร พ .ศ.2563

ชนิดพืช หน่วยนับ

 จ านวนท่ีแจกจ่ายต่อราย(ไม่เกิน) จ านวนจ าหน่ายต่อราย(ไม่เกิน)
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 ศวส./ศกล./
ศว.กส./

ศวพ.กส./ ศวพ./ 
ศวม./ศวร.

 สวส./สวร.
 /สวพ. /กวม.

 ศวส./ศกล./
ศว.กส./

ศวพ.กส./ ศวพ./ 
ศวม./ศวร.

 สวส./สวร. /
สวพ. /กวม.ชนิดพืช หน่วยนับ

 จ านวนท่ีแจกจ่ายต่อราย(ไม่เกิน) จ านวนจ าหน่ายต่อราย(ไม่เกิน)

4.1 พืชผักตระกูลพริก (เมล็ดพันธ์ุ) กิโลกรัม 0.025 0.125 0.125 1
4.2 พืชผักตระกูลมะเขือ (เมล็ดพันธ์ุ) กิโลกรัม 0.025 0.125 0.125 1
4.3 พืชผักตระกูลถ่ัว กิโลกรัม 0.1 0.5 1 10
4.4 พืชผักตระกูลแตง กิโลกรัม 0.125 0.625 0.5 5
4.5 กระเจ๊ียบเขียว กิโลกรัม 0.25 1.25 1 10
4.6 ผักบุ้งจีน กิโลกรัม 0.25 1.25 1 10
4.7 โหระพา กะเพรา แมงลัก กิโลกรัม 0.05 0.25 0.2 2
4.8 มันฝร่ัง (G0) หัว 2,500 12,500 10,000 100,000
4.9 มันฝร่ัง (G1-G3) กิโลกรัม 250 1,250 1,000 10,000
4.10  มะระหวาน/ชาโยเต้  กิโลกรัม 50 250 200 2,000
4.11 หอมแดง (เมล็ดพันธ์ุ) กิโลกรัม 0.025 0.125 0.1 1
4.12 พืชผักตระกูลกะหล้่า คะน้า กวางตุ้ง
 ผักกาด ผักพฤกษ์/ผักข้ีหูด ผักชีไทย

กิโลกรัม 0.025 0.125 0.1 1

4.13 สะตอ ต้น 25 125 100 1,000
4.14 ผักพ้ืนเมือง ผักพ้ืนบ้าน พืชผัก
ตระกูลพริกและมะเขือ (เพาะเมล็ด/ปักช้า)

ถุง 50 250 250 2,500

4.15 ผักพ้ืนเมือง/ผักพ้ืนบ้าน (ก่ิงตอน) ต้น 25 125 125 1,250
4.16 ไผ่ ต้น 50 250 250 2,500
4.17 มันเทศ (ทุกพันธ์ุ) ยอด 1,250 6,250 5,000 50,000
4.18 ขิง (G0) หัว 125 625 500 5,000
4.19 ขิง (G1) กิโลกรัม 50 250 200 2,000

5.1 มะลิ  ต้น 200 400 800 1,600
5.2 หน้าวัว (ต้นเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ)  ต้น 100 500 500 2,000
5.3 ปทุมมา (ต้นเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ)  ต้น 100 500 500 2,000
5.4 ปทุมมา  ต้น/หัว 125 625 500 5,000
5.5 ว่านส่ีทิศ (ขนาดหัวเส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 20 100 100 400
6 - 7.5 เซนติเมตร)
5.6 ว่านส่ีทิศ (ขนาดหัวเส้นผ่านศูนย์กลาง  หัว 20 100 100 400
ใหญ่กว่า 7.5 เซนติเมตร)
5.7 ดาหลา  หน่อ 100 500 400 4,000

4 .พืชผัก  

5 .ไม้ดอกไม้ประดับ
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 ศวส./ศกล./
ศว.กส./

ศวพ.กส./ ศวพ./ 
ศวม./ศวร.

 สวส./สวร.
 /สวพ. /กวม.

 ศวส./ศกล./
ศว.กส./

ศวพ.กส./ ศวพ./ 
ศวม./ศวร.

 สวส./สวร. /
สวพ. /กวม.ชนิดพืช หน่วยนับ

 จ านวนท่ีแจกจ่ายต่อราย(ไม่เกิน) จ านวนจ าหน่ายต่อราย(ไม่เกิน)

5.8  ดาหลา (แยกหน่อช้าถุง)  ถุง 100 200 400 1,000
5.9 หน้าวัว (หน่อพันธ์ุ)  หน่อ 125 625 500 5,000
5.10 เบญจมาศ  ยอด 1,250 6,250 5,000 50,000

หมายเหตุ :   สวส. หมายถึง สถาบันวิจัยพืชสวน
                สวร. หมายถึง สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
                สวพ. หมายถึง ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
                กวม. หมายถึง กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืช
                ศวส. หมายถึง ศูนย์วิจัยพืชสวน
                ศกล. หมายถึง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

 ศวพ. หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
 ศวม. หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืช
 ศวร. หมายถึง ศูนย์วิจัยพืชไร่

ศว.กส. หมายถึง ศูนย์วิจัยเกษตรท่ีสูง
 ศวพ.กส. หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูง


