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รายละเอียดคุณลักษณะ 

 เมล็ดพันธุ�ปอเทือง ช่ือวทิยาศาสตร� Crotalaria jucea 
------------------------------------- 

 
 ด�วยกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สถานีพัฒนาท่ีดินอุทัยธานี มีความประสงค�จะเรียกสอบราคาเพ่ือจัดซ้ือ
เมล็ดพันธ�ปอเทือง ชื่อวิทยาศาสตร� Crotalaria jucea เพ่ือใช�ในการปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 24,000  
กิโลกรัม  โดยมีรายละเอียดดังต:อไปนี้ 

1. กําหนดคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ�ปอเทือง ชื่อวิทยาศาสตร� Crotalaria jucea ดังนี้ 
1.1 ต�องเป>นเมล็ดพันธุ�ท่ีมีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ� โดยมีมาตรฐานดังต:อไปนี้ 

 1.1.1 เมล็ดพันธุ�สุทธิร�อยละ 95 หรือสูงกว:า 
 1.1.2 สิ่งเจือปนไม:เกินร�อยละ 5  
 1.1.3 ความชื้นของเมล็ดพันธุ�ไม:เกินร�อยละ 14 โดยน้ําหนัก 
 1.1.4 ความงอกของเมล็ดพันธุ�ไม:ต่ํากว:าร�อยละ 85  

1.2 ต�องคลุกหรืออบเมล็ดพันธุ�ด�วยสารเคมี ปHองกันกําจัดโรคและแมลง 
1.3 คําจํากัดความตามคุณลักษณะเมล็ดพันธุ�พืชปุLยสด 
  เมล็ดพันธุ�สุทธิ (% โดยกําหนด) หมายถึง ปริมาณเมล็ดพันธุ�พืชตามท่ีระบุ คิดเป>น 

เปอร�เซ็นต�ของน้ําหนักท้ังหมด 
   สิ่งเจือปน (% โดยน้ําหนัก) หมายถึง เมล็ดพืชอ่ืนท่ีมิใช:พันธุ�ท่ีระบุ รวมถึงดิน หิน กรวด 
ทราย และสิ่งอ่ืน ๆ เช:น เศษใบ เศษก่ิง รวมท้ังเมล็ดแตกหักซ่ึงมีขนาดเล็กกว:าครึ่งหนึ่งของเมล็ดเดิม และเมล็ด
ซ่ึงเปลือกหุ�มเมล็ดหลุดออกไปท้ังหมด หรือใบเลี้ยงข�างใดข�างหนึ่งหายไป คิดเป>นเปอร�เซ็นต�ของน้ําหนัก
ท้ังหมด 
   ความชื้น (% โดยน้ําหนัก) หมายถึง ความชื้นซ่ึงอยู:ในเมล็ดและคํานวณได�จากสูตร ดังนี้ 
    

   ความชื้น  =  (น้ําหนักสด – น้ําหนักแห�ง) x 100 
        น้ําหนักสด 
 

  ความงอก (%) หมายถึง จํานวนเมล็ดซ่ึงเม่ือเพาะแล�วจะงอกเป>นต�นอ:อนท่ีมีส:วนประกอบท่ี 
สําคัญต:าง ๆ ครบบริบูรณ� อันบ:งบอกว:าต�นอ:อนดังกล:าวจะสามารถเจริญเติบโตเป>นต�นพืชท่ีปกติได� ภายใน
สภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสม จากเมล็ดท้ังหมด 100 เมล็ด (สําหรับเมล็ดพันธุ�ท่ีมีเปลือกแข็งและหนาต�องมีการ
กระตุ�นความงอกของเมล็ด) 

2. การบรรจุถุง 
2.1 ขนาดบรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม 
2.2 เมล็ดพันธุ�บรรจุกระสอบเป>นพลาสติกถักมีความหนา ปWดผนึกอย:างดีท่ีสามารถรับ      
      น้ําหนักของเมล็ดพันธุ�ท่ีบรรจุ 
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เมลด็พนัธ์ุสุทธิ  �� % 

อตัราความงอก �� % 
 

 

สิ�นอายุปลูก  วนัที!................เดือน....................................พ.ศ................ 
          

           เมลด็พนัธ์ุคลุกยาอนัตราย  
มาลาไธออน  (�' %)  จํานวน +.,  ซีซี/เมลด็ , ก.ก. 

         แคปแทน       (�+ %)  จํานวน +.�  ซีซี/เมลด็ , ก.ก. 
 

 
2.3 บนถุงพิมพ�ข7อความดังนี้ 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

ตัวหนังสือ 

และตรากรมฯ 

สีเขยีว 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมพฒันาที!ดนิ 

 

 

 

 

 

เมลด็พนัธ์ุพชืปรับปรุงบํารุงดนิปุ๋ยพชืสด 

เมลด็พนัธ์ุปอเทือง 

 นํ�าหนัก  25   กโิลกรัม 
 

 

(ห้ามจาํหน่าย)         (ตวัอกัษรสีแดง) 
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ด้านหลงั 
 

ด้านหน้า 

ตัวหนังสือสีแดง 
ใช้สัญลกัษณ์

กระโหลกไขว้ 
� 

 




