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พ.ร.บ.พันธุพืช พ.ศ.2518  แกไขเพ่ิมเติมโดย 

พ.ร.บ.พันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 

1. คุมครองใหเกษตรกรไดใชพันธุดี 

2. ควบคุม กํากับ ดูแลผูประกอบการคาเมล็ดพันธุ 

3. สงเสริมการคิดคนและปรับปรุงพันธุพืชใหม 

4. คุมครองพืชปามิใหสูญพันธุ โดยควบคุมการคาระหวาง
ประเทศ 

5. สงเสริมใหมีการเพาะขยายพันธุเทียม 

  

เจตนารมณ 



 พ.ร.บ.พันธุพืช พ.ศ. 2518  ไมใชบังคับแก

สวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีจัดตั้งข้ึน 

โดย ไมมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการคา ในสวนท่ี

เกี่ยวของกับเรื่อง 

1.  เมล็ดพันธุควบคุม 

2. พืชสงวน 



กพพ. สคว. 

การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ 

การรับรองเมล็ดพันธุรับรอง 

พืชสงวน 

สคพ. 

การขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุพืช 

พืชอนุรักษ 

งานตาม พ.ร.บ. พันธุพืช พ.ศ. 2518  



พืชสงวน 

• มาตรา 30  หามมิใหผูใดสงออกซึ่งพืชสงวน 

เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรี 

และเฉพาะเพื่อประโยชนในการทดลอง หรือวิจัย

ในทางราชการเทาน้ัน 



    “ พืชสงวน ” หมายความวา  พืชที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดใหเปนพืชสงวน 

พืชสงวน  

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

•  เร่ือง กําหนดชนิดและช่ือพันธุของพืชใหเปนพืชสงวน  

      ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

กําหนดชนิดและช่ือพันธุของพืชใหเปนพืชสงวน จํานวน  11 ชนิด   



พืชสงวน 11 ชนิด 

ทุเรียน 
Durio  zibethinus Murray 

ผลทุเรียนและเมล็ด 

ที่ติดไปกับผลทุเรียน 

1 



สมโอ 
Citrus maxima (Burm.) Merr.  

ผลสมโอและเมล็ด 

ท่ีติดไปกับผลสมโอ 

2 

องุน 
Vitis  vinifera L. 

ผลองุนและเมล็ด 

ท่ีติดไปกับผลองุน 

3 



ลําไย 

Dimocarpus longan Lour.  

ผลลําไยและเมล็ด 

ท่ีติดไปกับผลลําไย 

ล้ินจ่ี 

Litchi  chinensis Sonn. 

ผลล้ินจ่ีและเมล็ด 

ท่ีติดไปกับผลล้ินจ่ี 

5 

4 



มะขาม 

Tamarindus indica L.  

ฝกและเมล็ด 

ท่ีติดไปกับฝก 

มะพราว 

Cocos  nucifera L. 

มะพราวผลสด 

ท่ีนําไปรับประทาน 

6 

7 



กวาวเครือ 
Pueraria candollei Grah. var. mirifica  

(Airy Shaw & Suvatabandhu Niyomdham)  

ที่ผานกระบวนการและไมสามารถ 

ใชเปนสวนขยายพันธุได 

ทองเครือ 

Butea  superba Roxb.  

ที่ผานกระบวนการและไมสามารถ 

ใชเปนสวนขยายพันธุได 

9 

8 



สละ 

Salacca zalacca (Gaertner) Voss  

ผลสละและเมล็ด 

ท่ีติดไปกับผลสละ 

สับปะรด 

Ananas  comosus (L.) Merr. 

ผลสับปะรดและหัวจุก 

ท่ีติดไปกับผลสับปะรด 

11 

10 



บทลงโทษ : ผูใดฝาฝนมาตรา 30  
ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามป หรือ 
ปรับไมเกินส่ีพันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 

พืชสงวน 



คํานิยาม 

เมล็ดพันธุ >> เมล็ด  หรือสวนหนึ่งสวนใดของพืชท่ีใช

เพาะปลูกหรือใชทําพันธุ  เชน  ตน  ตอ  หนอ  เหงา  กิ่ง  

แขนง  ตา  ราก  หัว  ดอก  หรือผล 

เมล็ดพันธุควบคุม >> เมล็ดพันธุท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม 



คํานิยาม 
รวบรวม >>  รวบรวมเมล็ดพันธุเพื่อคัดเลือกหรือ
บรรจุในภาชนะบรรจุ 



ขาย  >>   จําหนาย  จาย  แจก  หรือแลกเปล่ียน  

ท้ังน้ี  เพื่อประโยชนในการคา  และหมายความ

รวมถึงมีไวเพื่อขาย 



ภาชนะบรรจุ >> วัตถุใด ๆ ท่ีใชบรรจุหรือหอหุม

เมล็ดพันธุโดยเฉพาะ 



ฉลาก >> รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใด ๆ อัน

แสดงไวท่ีภาชนะบรรจ ุ



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

•  เร่ือง กําหนดชนิดและช่ือพันธุของเมล็ดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

• เร่ือง กําหนดมาตรฐาน คุณภาพและวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุควบคุม  
(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



กระเจ๊ียบเขียว  

Abelmoschus esculentus  
กระเทียมใบ   

Allium porrum 

%G = 75 
%P = 98 

%G = 70 
%P = 98 



กะหล่ําปลี  กะหล่ําดอก  คะนา  บลอคโคลี  

Brassica oleracea  

%G = 70 
%P = 98 



ขาวเปลือก    
Oryza  sativa   

%G = 80 
%P = 98 

   ขาวพันธุอื่นมี หรือผสม หรือเจือปนไมเกิน 20 เมล็ด/500 กรัม 

   ขาววัชพืชที่เปนขาวแดงมีหรือผสมหรือเจือปน ไมเกิน 10 เมล็ด/500 กรัม 



ขาวโพด    

Zea  mays   

%G = 75 
%P = 98 

ขาวโพดหวาน    
 Zea mays var. saccharata  

%G = 60 
%P = 96 



ขาวฟาง    
Sorghum  bicolor  

%G = 75 
%P = 96 

แคนตาลูป  แตงเทศ  เมลอน 

Cucumis  melo  

%G = 75 
%P = 98 



แตงกวา แตงราน   

 Cucumis sativus  

%G = 75 
%P = 98 

แตงโม  

Citrullus lanatus 

%G = 70 
%P = 98 



ถั่วฝกยาว 

Vigna unguiculata 

%G = 70 
%P = 98 

ถั่วลันเตา   
Pisum sativum 

%G = 70 
%P = 98 



ถั่วเขียว   

Vigna radiata  

%G = 75 
%P = 98 

ถั่วเขียวผิวดํา    

Vigna mungo  

%G = 75 
%P = 98 



ทานตะวัน   

Helianthus annuus 

%G = 75 
%P = 98 

บวบเหลี่ยม  

Luffa acutangula 

%G = 75 
%P = 98 



ผักกาดกวางตุง  ผักกาดขาว   

Brassica rapa 

%G = 70 
%P = 98 



ผักกาดเขียว   

Brassica  juncea 

%G = 70 
%P = 98 

ผักกาดหอม 

Lactuca sativa 

%G = 65 
%P = 95 



ผักกาดหัว 

Raphanus sativus 

%G = 75 
%P = 96 

ผักชี 

Coriandrum sativum 

%G = 60 
%P = 98 



ผักบุงจีน 

Ipomoea aquatica 

%G = 50 
%P = 94 

ฝาย    

Gossypium   spp. 

%G = 70 
%P = 98 



พริก  
Capsicum spp. 

%G = 55 
%P = 97 

ฟกทอง  

 Cucurbita moschata ; Cucurbita maxima  

%G = 75 
%P = 98 



ฟก  แฟง  

Benincasa hispida 

%G = 70 
%P = 98 

มะระจีน  มะระขี้นก  

Momordica charantia 

%G = 70 
%P = 98 



มะเขือยาว  มะเขือมวง  มะเขือเปราะ  

Solanum melongena   

%G = 70 
%P = 98 



มะเขือเทศ  

Lycopersicon esculentum 

%G = 65 
%P = 98 

หอมหัวใหญ   

Allium cepa 

%G = 70 
%P = 98 



ควบคุมตนกลา 

ปาลมน้ํามัน 

Elaeis guineensis 

มะละกอ 

Carica  papaya  

%G = 70 
%P = 98 
Non GMOs 



ใหช่ือพอง (synonym) และช่ือที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎการ

ต้ังช่ือของ International Code of Botanical Nomenclature 

(ICBN) ของชนิดและช่ือพันธุเมล็ดพันธุควบคุมเปนช่ือ

ภายใตการควบคุมกํากับดูแลตามประกาศฉบับนี้ดวย 



ประเภทของใบอนุญาตเมล็ดพันธุควบคุม 

1. ขาย   หมดสิ้นป  100 บ. 

2. รวมรวม  หมดสิ้นป  400 บ. 

3. นําเขา  อายุ 1 ป  400 บ. 

4. สงออก  อายุ 1 ป  400 บ. 

5. นําผาน    ตามระยะเวลาที่กําหนด  200 บ. 

 

 



ผูรับใบอนุญาตทุกรายตองตออายุใบอนญุาตกอนท่ีใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

(ยกเวนใบอนุญาตนําผานฯ)  

ตออายุหลังจากที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  ตองถูกปรับวันละไม

เกิน 100 บาท  ตลอดเวลาที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ม.57) 



ผูประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุควบคุมทุกรายตอง

ไดรับใบอนุญาตฯกอนประกอบกิจการ 

โทษฝาฝน :   จําคุกไมเกิน 2 ป 

     ปรับไมเกินสี่พันบาท 

    หรือท้ังจําท้ังปรับ 



    1. บรรลุนิติภาวะ 

    2. มีถิ่นท่ีอยูหรือสํานักงานในประเทศไทย 

    3. ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ 

    4. มีสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการรวบรวม/ขาย 

คุณสมบัติของผูขอใบอนุญาต 



    5. ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลงึผูอื่น 

    6. ไมเปนผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกสั่งพกั 

    7. มีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามอื่นท่ี รมต. กําหนด 

คุณสมบัติของผูขอใบอนุญาต 



1. สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบานของผูประกอบกิจการ 

2. สําเนาทะเบียนพาณิชยหรือทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

4. หนังสือแสดงเปนผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 

เอกสารและหลักฐานประกอบการขออนุญาต 

(ตามแบบ พ.พ. 1) 



5. แผนผังแสดงท่ีต้ังของสถานท่ีรวบรวม/สถานท่ีเก็บเมล็ดพันธุ 

6. หลักฐานอื่น ๆ  เชน  รูปภาพอุปกรณ  หนังสือยินยอม ฯลฯ 

เอกสารและหลักฐานประกอบการขออนุญาต 

(ตามแบบ พ.พ. 1) 

7. บัตรประจําตัวผูเพาะชําปาลมน้ํามัน (กรณีขอรวบรวมปาลมน้ํามัน) 



ผูรับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม 
 ผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา  

ตองปฏิบัติดังน้ี 



1. จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอก 

    อาคารแสดงวาเปนสถานท่ีรวบรวม/ขายเมล็ดพันธุควบคุม 

    ขนาดกวางและยาวไมนอยกวา 20 X 70  ซม. 

    ตัวอักษรภาษาไทยสูงไมนอยกวา 3 ซม. 

ฝาฝน : จําคุกไมเกินหนึ่งป   ปรับไมเกิน 

   สองพันบาท   หรือทั้งจําทั้งปรับ 

สถานท่ีขายเมล็ดพันธุควบคุม 

สถานท่ีรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา 





2. แสดงใบอนุญาตในท่ีเปดเผย เห็นไดงายภายในอาคาร 

ฝาฝน : ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 



3. หามยายสถานท่ีขายเมล็ดพันธุ 

 ฝาฝน :   ปรับไมเกิน สามพันบาท 

นอกจากไดรับ 

อนุญาตจากเจาหนาท่ี 



4. กรณีใบอนุญาตหายหรอืถูกทําลายในสาระสําคัญ 

ตองแจงตอเจาหนาท่ี 

และย่ืนคําขอใบแทนภายใน 15 วัน 

ฝาฝน  :   ปรับไมเกิน 

       หนึ่งพันบาท 



5.ดูแลฉลากบนภาชนะบรรจุใหคงอยูครบถวนและชัดเจน 



 ฉลากภาษาไทย ท่ีภาชนะบรรจุและตองมีขอความดังตอไปนี้ 

1. มีคําวา “เมล็ดพันธุควบคุม”    

2. ระบุชนิดและชื่อพันธุ  ของเมล็ดพันธุควบคุม 

3. ขอความ “พ.พ....../....” (พ.พ. / ปพ.ศ.) 

4. เครื่องหมายการคา  

5. ระบุชื่อ ผูรวบรวม และ สถานท่ีรวบรวม 

6 . ระบุ แหลงรวบรวม 



 ฉลากภาษาไทย ท่ีภาชนะบรรจุและตองมีขอความดังตอไปนี้ 

7. อัตราความงอก รอยละ 

8. เมล็ดบริสุทธิ์ รอยละ 

    (กรณีขาวเปลือกเจา  ตองระบุ  

               ขาวพันธุอื่นปน               ....(20).... เมล็ด /500 กรัม 

     และ   ขาววัชพืชท่ีเปนขาวแดง  ....(10).... เมล็ด / 500 กรัม) 

9.   วัน เดือน ป ท่ีทดสอบ 

10. หมวดหมายเลข (Lot No.)    



 ฉลากภาษาไทย ท่ีภาชนะบรรจุและตองมีขอความดังตอไปนี้ 

11. เดือนและป  ที่รวบรวมหรือนําเขา 

12. เดือนและป  ที่ส้ินอายุการใชทําพันธุ 

13. น้ําหนักสุทธิตามระบบเมตริก 

14. ขอความเตือน “ เก็บไวในที่แหง เย็น ไมถูกแดดและมีอากาศถายเท ” 

15. ถามีวัตถุอ่ืนผสมอยู ตองแจงชื่อและอัตราสวนของวัตถุที่ผสม 

16 . ถามีสารเคมีอันตรายผสมอยู ตองแจงชื่อและอัตราสวนของสารเคมี 





 จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินสองพันบาท 

   หรือท้ังจําท้ังปรับ 



6. หามรวบรวม/ขายซึ่งเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ 

ฝาฝน :  จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินสองพันบาท  

             หรือท้ังจําท้ังปรับ 

1. สิ้นอายุการใชเพาะปลูกหรือใชทําพันธุตามท่ีแสดงไวในฉลาก 

2. เมล็ดพันธุท่ีคุณภาพตํ่ากวามาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

เมล็ดท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี ใหถือเปนเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ 



7. หามรวบรวม/ขายซึ่งเมล็ดพันธุปลอมปน 

เมล็ดท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี ถือวาเปนเมล็ดพันธุปลอมปน 

1. เมล็ดพันธุหรือวัตถุท่ีทําเทียมเมล็ดพันธุเพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อ 

    หรือสําคัญผิดวาเปนเมล็ดพันธุแท 
 

2. เมล็ดพันธุท่ีแสดงชื่อ ชื่อพันธุ เครื่องหมายการคา แหลงรวบรวม 

    หรือระบุวันเดือนปท่ีรวบรวม ไมตรงกับความจริง 
 

3. เมล็ดพันธุท่ีมีลักษณะเมล็ดพันธุอื่นหรือวัตถุอืน่ผสมหรือ 

    เจือปนอยูเกินปริมาณท่ีแจงไวในฉลาก หรือเกินอัตราสวนท่ี   

    รัฐมนตรีประกาศ 



ฝาฝน : จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 

หน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



8. หามโฆษณาคุณภาพเมล็ดพันธุ 

ฝาฝน : จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไม 

             เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

เปนเท็จหรือเกินจริง 



 9. หามบรรจุนอกสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตรวบรวม / 

ขายเมล็ดพันธุควบคุมไมตรงฉลาก 

 

 
ฝาฝน : ปรับไมเกินสามพันบาท 



การวางจําหนายเมล็ดพันธุ 

1. ตองไมโดนแสงแดด 

2. ตองไมมีความช้ืนสูง 

3. ตองมีอากาศถายเท  

4. ตองไมมีความรอน 

5. ท่ีเก็บตองสะอาดและไมมีแมลง 

6. ไมควรวางรวมกับปุยและสารเคมี 



ตัวอยางรานคา 



ตัวอยางรานคา 



ตัวอยางรานคา 



ตัวอยางรานคา 



ตัวอยางรานคา 



เครื่องคัดเมล็ดพันธุขาว 

ตัวอยางสถานที่รวบรวม 



ตัวอยางสถานที่รวบรวม 

ลานตากขาว เตาอบ 

การลดความช้ืน 



ตัวอยางสถานที่รวบรวม 

เครื่องบรรจุกระปอง เครื่องช่ัง จักรเย็บกระสอบ 

และเครื่องวัดความช้ืน 



ตัวอยางสถานที่รวบรวม 

ที่เก็บเมล็ดพันธุขาวที่ดีควรมีการวางบนพาเลท ซ่ึงชวยทั้งการขนสง

และ ปองกันไมใหเมล็ดพันธุเกิดความช้ืน 



ตัวอยางสถานที่รวบรวม 

ตัวอยางการเก็บเมล็ดพันธุผัก ซ่ึงสวนใหญจะเก็บใน

หองเย็น ซ่ึงสามารถเก็บไดนาน 
ตัวอยางการเก็บเมล็ดพันธุขาวโพด 



การตรวจสถานท่ีรวบรวมเมล็ดพันธุฯ 



การตรวจสถานท่ีรวบรวมเมล็ดพันธุฯ 



การตรวจสถานท่ีรวบรวมเมล็ดพันธุฯ 



ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา 

ผูประกอบการ 
 

กลุมควบคุมพันธุพืช สคว. 

- ยื่นคําขอ แบบฟอรม พ.พ.๑ ทางระบบ

บริการออนไลน 

- พรอมแนบหลักฐาน (ระบุสถานที่

รวบรวมใหชัดเจนและแผนที่การเดินทาง) 

- ตรวจสอบเอกสาร 

- ตรวจสถานที่รวบรวมฯ 

ผาน 

สรุปข้ันตอนการขอใบอนุญาตรวบรวมฯ 



สรุปข้ันตอนการขอใบอนุญาตขายฯ 

ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม 

ผูประกอบการ กลุมควบคุมพันธุพืช สคว. 

สวพ. เขตท่ี ๑-๘ 

- ตรวจสอบเอกสาร 

- ยื่นคําขอ แบบฟอรม พ.พ.๑ ทางระบบ

บริการออนไลน 

- พรอมแนบหลักฐาน 



www.doa.go.th 

http://www.doa.go.th/






ใส ขอความหรือหมายเลข Login 
และ Password 



เลือกรายการยื่นคําขอ 











ISO Standard  

ISO/IEC 17025:2005 



Seed Testing Laboratory is a Laboratory  
Member of the Association 

Member Code THDL0100 



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)





ชนิด และปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุม / ตัวอยางนําสง / ตัวอยางปฏิบัติการ  

ตามกฎการสุมตัวอยางของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุนานาชาติ (ISTA) 

 

ลําดับท่ี ชนิด นํ้าหนักกอง / ล็อต 

 นอยกวาหรือ

เทากับ(กิโลกรัม) 

ตัวอยางนําสง  

(กรัม) 

ตัวอยางปฏิบัติการ  

(กรัม) 

1 กระเจ๊ียบเขียว 20,000 1,000 140 

2 กระเทียมใบ 10,000 70 7 

3 กะหลํ่าปลี  กะหลํ่าดอก  

คะนา  บรอคโคลี 

10,000 100 10 

4 ขาวเปลือก 30,000 700 70 

5 ขาวโพด 40,000 1,000 900 

6 ขาวโพดหวาน 40,000 1,000 900 

7 ขาวฟาง 30,000 900 90 



ชนิด และปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุม / ตัวอยางนําสง / ตัวอยางปฏิบัติการ  

ตามกฎการสุมตัวอยางของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุนานาชาติ (ISTA) 

 

ลําดับท่ี ชนิด นํ้าหนักกอง / ล็อต 

 นอยกวาหรือ

เทากับ(กิโลกรัม) 

ตัวอยางนําสง  

(กรัม) 

ตัวอยางปฏิบัติการ  

(กรัม) 

8 แคนตาลูป แตงเทศ  เมลอน 10,000 150 70 

9 แตงกวา  แตงราน 10,000 150 70 

10 แตงโม 20,000 1,000 250 

11 ถั่วฝกยาว 30,000 1,000 400 

12 ถั่วลันเตา 30,000 1,000 900 

13 ถั่วเขียว 30,000 1,000 120 

14 ถั่วเขียวผิวดํา 30,000 1,000 700 



ชนิด และปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุม / ตัวอยางนําสง / ตัวอยางปฏิบัติการ  

ตามกฎการสุมตัวอยางของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุนานาชาติ (ISTA) 

 

ลําดับท่ี ชนิด นํ้าหนักกอง / ล็อต 

 นอยกวาหรือ

เทากับ(กิโลกรัม) 

ตัวอยางนําสง  

(กรัม) 

ตัวอยางปฏิบัติการ  

(กรัม) 

15 ถั่วเหลือง 30,000 1,000 500 

16 ทานตะวัน 25,000 1,000 200 

17 บวบเหล่ียม 20,000 1,000 400 

18 ผักกาดกวางตุง  ผักกาดขาว 10,000 70 7 

19 ผักกาดเขียว 10,000 40 4 

20 ผักกาดหอม 10,000 30 3 

21 ผักกาดหัว 10,000 300 30 



ชนิด และปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุม / ตัวอยางนําสง / ตัวอยางปฏิบัติการ  

ตามกฎการสุมตัวอยางของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุนานาชาติ (ISTA) 

 

ลําดับท่ี ชนิด นํ้าหนักกอง / ล็อต 

 นอยกวาหรือ

เทากับ(กิโลกรัม) 

ตัวอยางนําสง  

(กรัม) 

ตัวอยางปฏิบัติการ  

(กรัม) 

22 ผักชี 10,000 400 40 

23 ผักบุงจีน 20,000 1,000 100 

24 ฝาย 25,000 1,000 350 

25 พริก 10,000 150 15 

26 ฟกทอง (Cucurbita maxima) 20,000 1,000 700 

          (Cucurbita moschata) 10,000 350 180 

27 ฟก  แฟง 10,000 350 180 

28 มะระจีน  มะระขี้นก 20,000 1,000 450 



ชนิด และปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุม / ตัวอยางนําสง / ตัวอยางปฏิบัติการ  

ตามกฎการสุมตัวอยางของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุนานาชาติ (ISTA) 

 
ลําดับท่ี ชนิด นํ้าหนักกอง / ล็อต 

 นอยกวาหรือ

เทากับ(กิโลกรัม) 

ตัวอยางนําสง  

(กรัม) 

ตัวอยางปฏิบัติการ  

(กรัม) 

29 มะเขือยาว  มะเขือมวง  

มะเขือเปราะ 

10,000 150 15 

30 มะเขือเทศ 10,000 15 7 

31 หอมหัวใหญ 10,000 80 8 

32 มะละกอ     **  1,000 400 40 

**  ISTA ไมไดกําหนด 





Purity Analysis 
Calibration 



Purity Analysis 

Pure Seeds 

 Inert Matter Other Seeds 



Germination Test 



Germination Test 



Germination Test 



Germination Test 



Room germinator 



Seedling evaluation 



Normal seedling 

Abnormal seedlings 

Dead seed 

Fresh seeds 



Seed Analysis Certificate 



กลุมควบคุมพันธุพืช สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน   โทร/โทรสาร 02-579-3635 
 

หองปฏิบัติการฯ  โทร/โทรสาร 02-579-0229  

E-mail : seedactdoa@gmail.com   

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี 
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