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ระเบียบกรมวิชาการเกษตร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนํา
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาพันธุ์รับรอง
พันธุ์แนะนํา พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ให้มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแก้ไขปัญหาเรื่องชื่อพันธุ์พืช
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับข้อ ๒ (๒) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบ
มติคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนํา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา พันธุ์รับรอง
พันธุ์แนะนํา พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“พันธุ์รับรอง” หมายถึง พันธุ์พืช พันธุ์เห็ด พันธุ์ผึ้ ง พันธุ์ไรโซเบีย ม และจุลินทรีย์อื่ น
ที่ผ่านการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์ หรือทดสอบตามขั้นตอนทางวิชาการมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน
ลักษณะเด่นชัดเจน ทั้งด้านผลผลิตและคุณภาพ เหมาะกับการนําไปใช้ประโยชน์ และผ่านการพิจารณา
เพื่อเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตร ให้การรับรองเป็นพันธุ์รับรอง
“พันธุ์แนะนํา” หมายถึง พันธุ์พืช พันธุ์เห็ด พันธุ์ผึ้ง พันธุ์ไรโซเบียม และจุลินทรีย์อื่น
ที่เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์ที่มาจากแหล่งอื่นมีการใช้กันทั่วไป รวมทั้งพันธุ์ที่มีการพัฒนา หรือ
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ตามขั้ น ตอนทางวิ ช าการมี ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น พอสมควรมี ลั ก ษณะดี ที่ เ หมาะสมกั บ การ
นําไปใช้ประโยชน์ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตร ให้การรับรองเป็นพันธุ์แนะนํา
ข้อ ๕ หน่วยงานในกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
บุคคลที่ประสงค์จะเสนอพันธุ์พืชให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาเป็นพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนํา ให้ติดต่อ
และยื่นความจํานงได้ที่ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อขอรับคู่มือคําแนะนําการจัดทําเอกสารประกอบการเสนอพันธุ์พืชเป็นพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนํา และ
จะต้องส่งเอกสารพร้อมข้อมูลรายละเอียดตามที่กําหนดในคู่มือคําแนะนําฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ กรมวิชาการเกษตร
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ข้อ ๖ คุณสมบัติของพันธุ์ที่จะเสนอให้พิจารณาเป็นพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนํา ของกรม
วิชาการเกษตร ดังนี้
๖.๑ พันธุ์รับรอง
๖.๑.๑ เป็นพันธุ์พืชพื้นเมือง หรือพันธุ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศ มีการศึกษา
แนะนําตรวจสอบหรือทดสอบทางวิชาการ มีข้อมูลพร้อมสนับสนุนว่าเป็นพันธุ์ดีที่เผยแพร่ให้เกษตรกรปลูก
หรือเป็นพันธุ์ที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายในท้องถิ่น
๖.๑.๒ เป็นพันธุ์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม โดยการผสมพันธุ์
หรือการทํ าให้มีพั นธุ กรรมใหม่ด้วยวิ ธีใดก็ ตาม ตามขั้ นตอนทางวิชาการและผ่านการคัดเลือกหรือทดสอบ
ศักยภาพในด้านผลผลิตและลักษณะทางคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
๖.๒ พันธุ์แนะนํา
๖.๒.๑ เป็นพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์ที่นํามาจากแหล่งอื่น สามารถนํามาพัฒนา
เป็นพันธุ์ใหม่ได้ และมีความนิยมสูงในท้องถิ่น
๖.๒.๒ เป็นพันธุ์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม โดยการผสมพันธุ์
หรือการทําให้มีพันธุกรรมใหม่ด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อให้ได้พันธุ์บริสุทธิ์ตามความต้องการของเกษตรกร
มีข้อมูลสนับสนุนพอสมควร มีลักษณะที่เหมาะสมกับการนําไปใช้ประโยชน์
ข้อ ๗ ขั้นตอนการพิจารณาพันธุ์พืช
๗.๑ ผ่ า นการตรวจสอบและพิ จ ารณารายละเอี ย ดข้ อ มู ล ทางวิ ช าการจาก
คณะกรรมการวิจยั ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพืชชนิดนั้น
๗.๒ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองจากคณะอนุ ก รรมการวิ จั ย ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช
กรมวิชาการเกษตร
๗.๓ ผ่านการพิจ ารณารับรองพัน ธุ์แ ละรับรองชื่อ พันธุ์จากคณะกรรมการวิจั ย
ปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
๗.๔ คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติรับทราบเป็นพันธุ์รับรอง/
พันธุ์แนะนํา
ข้อ ๘ เมื่อ ได้ รับการรั บรองเป็น พัน ธุ์รั บรอง พั นธุ์ แนะนําแล้ ว สามารถยื่น ขอหนั งสื อ
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน หนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรองตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

