
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร 
ว่าดว้ยการจ าหน่ายและแจกจ่ายปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร 

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางการจ าหน่ายและแจกจ่ายปัจจัยการผลิตของ  
กรมวิชาการเกษตร  เพ่ือเป็นหลักในการถือปฏิบัติและตรวจสอบ  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบันยิ่งขึ้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจ าหน่ายและแจกจ่าย
ปัจจัยการผลิต  ของกรมวิชาการเกษตร  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
“ปัจจัยการผลิต”  หมายถึง   
(1)  จุลินทรีย์ป้องกันก าจัดโรค  แมลง  ไรและสัตว์ศัตรูพืช  (ตัวห้ า  ตัวเบียน  ไส้เดือนฝอย

ก าจัดแมลงศัตรูพืช  เหยื่อโปรตัวซัว  ไวรัส  NPV  หัวเชื้อจุลินทรีย์  เป็นต้น)  ชุดตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืช  
แอนติซิรัม  และตาพันธุ์พืชตระกูลส้มปลอดโรคกรีนนิ่ง  และทริสเตซ่า  เชื้อพันธุ์เห็ดบริสุทธิ์  เชื้อเห็ดขยาย
หรือเชื้อเห็ดเพาะ  หัวเชื้อไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืช   

(2) ปุ๋ยชีวภาพ  ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  2518  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2550  หมายความว่า  ปุ๋ยที่ได้จากการน าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหาร
หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช  มาใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินทางชีวภาพ  ทางกายภาพ 
หรือทางชีวเคมี  และให้หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์  โดยแบ่งออก  ดังนี้ 

 - ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา 
 - ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์   
 - ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
 - ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
 - หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์   
 - แหนแดง 
(๓) ชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซิน  หมายถึง  ชุดตรวจสอบส าเร็จรูปที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ 

สารแอฟลาทอกซินที่ปนเปื้อนในผลิตผลเกษตร  และรวมถึงสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตชุดตรวจสอบฯ   
ซึ่งประกอบด้วย 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



 - ชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซิน 
 - สารแอนติซีรั่มบริสุทธิ์ 
 - สารแอฟลาทอกซิน-เอ็นไซม์คอนจูเกต 
“จ าหน่าย”  หมายความว่า  ขาย 
“แจกจ่าย”  หมายความว่า  ให้ 
ข้อ 4 ให้อธิบดีมีอ านาจในการประกาศก าหนดราคาปัจจัยการผลิตได้ตามความเหมาะสม 
ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะซื้อหรือขอปัจจัยการผลิตให้ยื่นความจ านงต่อหน่วยงานผู้ผลิตปัจจัย

การผลิตนั้น 
ข้อ 6 หน่วยงานที่จ าหน่ายปัจจัยการผลิตต้องจัดท าบัญชีแสดงรายละเอียดการจ าหน่าย

ปัจจัยการผลิต  ตลอดจนหลักฐานการเงิน  และการน าเงินส่งคลังตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด 
ข้อ 7 การแจกจ่ายปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(1) เพื่อกระจายปัจจัยการผลิตไปสู่เกษตรกร   
(2) เพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าทดลอง   
(3) เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่น   
(4) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของทางราชการ 
ข้อ 8 ให้หน่วยงานที่แจกจ่ายปัจจัยการผลิต  บันทึกชื่อ  ที่อยู่  ของผู้ขอหรือผู้รับแจกจ่าย 

ไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ 9 กรมวิชาการเกษตร  จะจ าหน่ายปัจจัยการผลิต  ให้กับเกษตรกร  หน่วยราชการ   

และเอกชนทั่วไป  ในปริมาณที่ผลิตได้ตามงบประมาณแต่ละปีและจัดท าบัญชีแสดงรายละเอียด 
การแจกจ่ายปัจจัยการผลิตเก็บไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งจัดท าบัญชีควบคุมพัสดุตามระเบียบราชการ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ลําดับ ปัจจัยการผลิต หน่วยนับ
สอพ./สวพ. ศวพ. สอพ./สวพ. ศวพ.

1 เช้ือไวรัส NPV  ลิตร 1.8 ไม่มีแจกจ่าย 2 ไม่มีจําหน่าย

2 ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง แบบผงละลายนํ้า  กระป๋อง 1.5 ไม่มีแจกจ่าย 10 ไม่มีจําหน่าย

3 เหยื่อโปรโตซัว  ก้อน 250 ไม่มีแจกจ่าย 100 ไม่มีจําหน่าย

4 แตนเบียนไข่ Trichogramma sp. ตัว 400,000 ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีจําหน่าย ไม่มีจําหน่าย

5 แตนเบียนหนอนแมลงดําหนามมะพร้าว  มัมมี่ 200 ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีจําหน่าย ไม่มีจําหน่าย

6  แตนเบียนหนอนหัวดํามะพร้าว  ตัว 4,000 ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีจําหน่าย ไม่มีจําหน่าย

7 แตนเบียนเพล้ียแป้งมันสําปะหลังสีชมพู  คู่ 4,000 ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีจําหน่าย ไม่มีจําหน่าย

8 แมลงหางหนีบ  ตัว 1,000 ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีจําหน่าย ไม่มีจําหน่าย
9 ชุดตรวจสอบ GLIFT Kit โรคเห่ียวปทุมมา/มัน

ฝรั่ง/ขิง
ตัวอย่าง 250 ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีจําหน่าย ไม่มีจําหน่าย

10 แอนติซีรั่ม CyMV  มิลลิลิตร ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีแจกจ่าย 10 (ขั้นต่ํา 1 มล.) ไม่มีจําหน่าย

11 แอนติซีรั่ม ORSV  มิลลิลิตร ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีแจกจ่าย 10 (ขั้นต่ํา 1 มล.) ไม่มีจําหน่าย

12 แอนติซีรั่ม PVX  มิลลิลิตร ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีแจกจ่าย 10 (ขั้นต่ํา 1 มล.) ไม่มจีําหน่าย

13 แอนติซีรั่ม PVY  มิลลิลิตร ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีแจกจ่าย 10 (ขั้นต่ํา 1 มล.) ไม่มีจําหน่าย

14 ตาพันธุ์พืชตระกูลส้มปลอดโรค  ตา 125 ไม่มีแจกจ่าย 2 ไม่มีจําหน่าย

15 แอนติซีรั่ม Rs-ขิง  มิลลิลิตร ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีแจกจ่าย 1 ไม่มีจําหน่าย

16 แอนติซีรั่ม Rs-ปทุมมา  มิลลิลิตร ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีแจกจ่าย 1 ไมม่ีจําหน่าย

17 แอนติซีรั่ม Rs-มันฝรั่ง   มิลลิลิตร ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีแจกจ่าย 1 ไม่มีจําหน่าย

18 แอนติซีรั่ม Burk-กล้วยไม้   มิลลิลิตร ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีแจกจ่าย 1 ไม่มีจําหน่าย

19 แอนติซีรั่ม Aacat-กล้วยไม้  มิลลิลิตร ไม่มีแจกจ่าย ไม่มีแจกจ่าย 1 ไม่มีจําหน่าย

20 ชุดผลิตขยายไส้เดือนฝอยกําจัดแมลง  ชุด 100 ไม่มีแจกจ่าย ไม่มจีําหน่าย ไม่มีจําหน่าย

21 เมตาไรเซียม กิโลกรัม ไม่มีแจกจ่าย 1 ไม่มีจําหน่าย ไม่มีจําหน่าย

สทช./สวส. ศวพ. สทช./สวส. ศวพ.
22 หัวเช้ือไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ถุง 4,000 4 2,000 ไม่มีจําหน่าย

23 เช้ือพันธุ์เห็ดบริสุทธิ์ ขวด 200 ไม่มีแจกจ่าย 800 ไม่มีจําหน่าย

24 เช้ือเห็ดตับเต่าบริสุทธิ์ ขวด 300 ไม่มีแจกจ่าย 1,200 ไม่มีจําหน่าย

กวป. หนว่ยงานอ่ืนๆ

ตารางการจําหน่ายและแจกจ่ายปัจจัยการผลิต
ตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจําหน่ายและแจกจ่ายปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2562

จํานวนที่แจกจ่ายต่อราย จํานวนที่จําหน่ายต่อราย

บ.สยามอินเตอร์ ควอลิต้ี จํากัด
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ลําดับ ปัจจัยการผลิต หน่วยนับ จํานวนที่แจกจ่ายต่อราย จํานวนที่จําหน่ายต่อราย
25 ชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซิน ชุด 190 10

(ใช้ในงานวิจัย)

26 สารแอนติซีรั่มบริสุทธิ์ (AFB1) มิลลิลิตร 10 ไม่มีแจกจ่าย
(ใช้ในงานวิจัย)

27 สารแอฟลาทอกซิน-เอ็นไซม์คอนจูเกต ไมโครลิตร 400 ไม่มีแจกจ่าย
(ใช้ในงานวิจัย)

กปผ./สวพ. กปว./ศวพ. กปผ./สวพ. กปว/ศวพ
28 ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา ถุง 100 20 500 200
29 ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 

- ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์1 ถุง 100 20 500 200
- ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์2 ถุง 100 20 500 200
- ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์3 ถุง 100 20 500 200

30 ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ถุง 100 20 500 200
31 หัวเช้ือจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ถุง 100 20 500 200
32 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม

-  ถั่วเขียว ถุง 1,000 200
-  ถั่วเหลือง ถุง 1,000 200
-  ถั่วลิสง ถุง 1,000 200
-  ถั่วอ่ืน ๆ ถุง 1,000 200

33 แหนแดง กก. 100 20

ไม่มีจําหน่าย

40

ใช้ระเบียบเงินทุนหมุนเวียน
ใช้ระเบียบเงินทุนหมุนเวียน

ไม่มีจําหน่าย

800

ใช้ระเบียบเงินทุนหมุนเวียน
ใช้ระเบียบเงินทุนหมุนเวียน
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