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ระเบียบกรมวิชาการเกษตร
ว่าด้วยการจ้าหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่และปาล์มนา้ มันของกรมวิชาการเกษตร
พ.ศ. 2562
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางการจ้าหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ามัน
ของกรมวิชาการเกษตร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันยิ่งขึน และเพื่อเป็นหลักในการ
ถือปฏิบัติและตรวจสอบ อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจ้าหน่ายและแจกจ่าย
พันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ามันของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ยกเลิกระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจ้าหน่ายและแจกเมล็ด พันธุ์ของ
สถาบันวิจัยพืชไร่ ปี พ.ศ. 2539
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“พันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ามัน” หมายความว่า เมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุพ์ ืชไร่และเมล็ดงอก/ต้นกล้า
ปาล์มน้ามัน
“เมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์พืชไร่” หมายความว่า
(1) เมล็ดพันธุ์คัด หมายถึง เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์หรือปรับปรุงพันธุ์โดยนักวิชาการ
ซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์ชันนีอยู่ภายใต้การด้าเนินการของผู้คัดเลือกพันธุ์โดยตรงและต้องอยู่ในความควบคุม
และรับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
(2) เมล็ดพันธุ์หลัก หมายถึง เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากเมล็ดพันธุ์คัดให้มีคุณลักษณะของสายพันธุ์
และความบริ สุ ท ธิ์ ข องพั น ธุ์ เ ดิ ม มากที่ สุ ด และจะต้ อ งผลิ ต ภายใต้ ก ารควบคุ ม และตรวจสอบจาก
กรมวิชาการเกษตร และต้องมีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์หลัก
(3) เมล็ ด พั น ธุ์ ข ยาย หมายถึ ง เมล็ ด พั น ธุ์ ที่ ผ ลิ ต จากหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองแล้ ว
โดยจะต้องรักษาและตรวจสอบคุณลักษณะทางสายพันธุ์ และความบริสุทธิ์ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตร
ก้าหนดไว้
(4) เมล็ดพันธุ์จ้าหน่าย หมายถึง เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากเมล็ดพันธุ์ขยาย ผลิตจากหน่วยงาน
ที่ไ ด้รับรองแล้วหรือกลุ่มเกษตรกรผู้น้ าที่ได้ผ่านการอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบจาก
กรมวิ ช าการเกษตร โดยจะต้ อ งรั ก ษาและตรวจสอบคุ ณ ลั ก ษณะทางสายพั น ธุ์ แ ละความบริ สุ ท ธิ์
ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการก้าหนดไว้
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(5) เมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์ดี หมายถึง เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพเมล็ดพันธุ์เทียบเท่ามาตรฐานเมล็ด
พันธุ์ชันพันธุ์หลัก ชันพันธุ์ขยาย หรือชันพันธุ์จ้าหน่าย
(6) ท่อนพันธุ์หลัก หมายถึง ท่อนพันธุ์ที่ผลิตจากท่อนพันธุ์คัดให้มีคุณลักษณะของสายพันธุ์
และความบริสุทธิ์ของพันธุ์เดิมมากที่สุดและจะต้องผลิตภายใต้การควบคุมและตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตร
และต้องมีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์หลัก
“เมล็ดงอก/ต้นกล้าปาล์มน้ามัน” หมายความว่า
(1) เมล็ดงอกปาล์มน้ามัน หมายถึง เมล็ดงอกจากเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ามันลูกผสมที่ได้จาก
การผลิ ต ภายใต้ ก ารควบคุ ม และตรวจสอบจากกรมวิ ช าการเกษตร และต้ อ งมี คุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ์
ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์
(2) ต้นกล้าปาล์มน้ามันระยะอนุบาลแรก หมายถึง ต้นกล้าปาล์มน้ามัน อายุ 3 - 5 เดือน
ที่ได้จากการอนุบาลเมล็ดงอกปาล์มนา้ มันลูกผสม ที่ด้าเนินการผลิตภายใต้การควบคุมและตรวจสอบจาก
กรมวิชาการเกษตรและต้องมีคุณลักษณะเฉพาะต้นกล้าพันธุ์ตามมาตรฐานที่ก้าหนด
(3) ต้นกล้าปาล์มน้ามันระยะอนุบาลหลัก หมายถึง ต้นกล้าปาล์มน้ามันอายุ 8 - 12 เดือน
ที่ ไ ด้ จ ากการอนุ บ าลต้ น กล้ า ปาล์ ม น้ า มั น ระยะอนุ บ าลแรก โดยจะต้ อ งรั ก ษาและตรวจสอบคุ ณ
ลักษณะเฉพาะต้นกล้าพันธุ์ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรก้าหนดไว้
“จ้าหน่าย” หมายความว่า ขาย
“แจกจ่าย” หมายความว่า ให้
ข้อ 5 ให้ อ ธิ บ ดี มี อ้ านาจในการประกาศก้า หนดราคาพั น ธุ์พื ช ไร่และปาล์ มน้ ามั นได้ต าม
ความเหมาะสม
ข้อ 6 ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะซื อหรื อ ขอรั บ พั น ธุ์ พื ช ไร่ หรื อ ปาล์ ม น้ า มั น ให้ ยื่ น ความจ้ า นง
ต่อหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรที่มีการผลิตพันธุ์พืชนัน ๆ แล้วแต่กรณี
ข้อ 7 ผู้มีอ้านาจจ้าหน่าย หรือแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มนา้ มัน ให้เป็นไปตามในตาราง
ที่ ก้ า หนดไว้ ท้ า ยระเบี ย บนี ยกเว้ น ผู้ ข อรั บ หรื อ ผู้ ซื อ เป็ น หน่ ว ยราชการ ให้ แ สดงความจ้ า นง
เป็น ลายลักษณ์อักษร และแจ้งส้านั กวิจัยและพัฒนาการเกษตร สถาบันวิ จัยพืชไร่และพืชทดแทน
พลั ง งาน ศู น ย์ วิ จั ย พื ช ไร่ ศู น ย์ วิ จั ย ปาล์ ม น้ า มั น หรื อ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรในพื นที่
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช อนุมัติได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 8 ในกรณีจ้าหน่ายหรือแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มน้ามันที่มิได้เป็นไปตามข้อ 7
ให้เป็นอ้านาจของอธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
ข้อ 9 กรมวิชาการเกษตร จะจ้าหน่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มน้ามันให้กับหน่วยราชการ
และภาคเอกชน เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ในปริมาณที่ผลิตได้ตามงบประมาณแต่ละปี และราคาจ้าหน่าย
ให้เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการก้าหนดราคาจ้าหน่ายพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ามัน
ของกรมวิชาการเกษตร
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ข้อ 10 หน่วยงานที่จ้าหน่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มน้ามันต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายละเอียด
การจ้าหน่าย ตลอดจนหลักฐานการเงินและการน้าเงินส่งคลังตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด
ข้อ 11 การแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มน้ามัน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) เพื่อกระจายพันธุ์ไปสู่เกษตรกรทั่วประเทศ
(2) เพื่อการศึกษาหรือวิจัยหรือพัฒนา
(3) เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของทางราชการ
ข้อ 12 ให้หน่วยงานที่แจกจ่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มน้ามันแจ้งให้ผู้รับพันธุ์พืชไร่และปาล์ม
น้ามันรักษาชื่อพันธุ์ที่ได้รับแจกด้วย
ข้อ 13 ให้ ห น่ ว ยงานที่แ จกจ่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มน้ามัน บันทึกชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขอ
หรือผู้รับแจกไว้เป็นหลักฐานและจัดท้าบัญชีแสดงรายละเอียดการแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มน้ามัน
เก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทังจัดท้าบัญชีควบคุมพัสดุตามระเบียบราชการ
ข้อ 14 ให้หน่วยงานที่จ้าหน่ายและแจกจ่ายพันธุพ์ ืชไร่ หรือปาล์มน้ามัน รายงานจ้านวนพันธุ์
ที่มีเหลืออยู่ให้ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่สังกัด สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
และกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทราบทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ตารางจาหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่และปาล์มนามัน
ตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจาหน่ายและแจกจ่าย
พันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ามันของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2562
ชื่อพืช
1. ข้าวโพด
2. ข้าวโพดข้าวเหนียว
3. ข้าวโพดฝักอ่อน
4. ข้าวโพดหวานพิเศษ
5. ข้าวฟ่าง
6. ฝ้าย
7. ถั่วเขียว
8. ถั่วเหลือง
9. ถั่วลิสงทั้งเปลือก
10. งา
11. ละหุ่ง
12. ปอกระเจา
13. ปอแก้วไทย
14. ปอคิวบา
15. มันสาปะหลัง
16. อ้อย
17. ทานตะวัน
18. เดือย
19. ถั่วหรั่ง
20. ปาล์มน้ามัน (เมล็ดงอก)
21. ปาล์มน้ามัน (ต้นกล้าอายุ 3-5 เดือน)
22. ปาล์มน้ามัน (ต้นกล้าอายุ 8-12 เดือน)

หมายเหตุ

สวร.
ศวร.
ศวป.
สวพ.
ศวพ.
กวม.
ศวม.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จ้านวนที่แจกจ่ายต่อราย
สวร./สวพ./ ศวร./ศวม./
กวม. ศวป./ศวพ.
30 กก.
3 กก.
10 กก.
3 กก.
10 กก.
1 กก.
10 กก.
1 กก.
30 กก.
3 กก.
30 กก.
3 กก.
100 กก.
15 กก.
150 กก.
45 กก.
250 กก.
50 กก.
10 กก.
1 กก.
20 กก.
2 กก.
5 กก.
0.5 กก.
15 กก.
1.5 กก.
15 กก.
1.5 กก.
4,000 ต้น
800 ต้น
4,000 ลา
1,000 ลา
10 กก.
1 กก.
30 กก.
3 กก.
50 กก.
5 กก.
2,000 เมล็ด
500 เมล็ด
2,000 ต้น
100 ต้น
500 ต้น
100 ต้น

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ามัน
ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

จ้านวนที่จ้าหน่ายต่อราย
สวร./สวพ./ ศวร./ศวม./
กวม. ศวป./ศวพ.
1,500 กก.
150 กก.
300 กก.
30 กก.
600 กก.
60 กก.
300 กก.
30 กก.
1,000 กก.
100 กก.
200 กก.
20 กก.
15,000 กก. 3,000 กก.
50,000 กก. 5,000 กก.
10,000 กก.
500 กก.
50 กก.
5 กก.
25 กก.
25 กก.
50 กก.
5 กก.
300 กก.
30 กก.
300 กก.
30 กก.
16,000 ต้น 4,000 ต้น
300,000 ลา 50,000 ลา
100 กก.
10 กก.
300 กก.
30 กก.
2,500 กก.
250 กก.
30,000 เมล็ด 5,000 เมล็ด
20,000 ต้น
1,000 ต้น
10,000 ต้น
1,000 ต้น

