
 
 

 

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุการเกษตร 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

........................ 
1. ต้นพันธุ์มะนาวแป้น จ านวน  13,500 ต้น 

๑) เป็นมะนาวสายพันธุ์แป้นพิจิตร 
๒) เป็นต้นพันธุ์ที่ได้จากการตอนก่ิง 
๓) ต้นพันธุ์มีความสูง ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดจากโคนต้นระดับดินถึงปลายยอด และขนาดเส้น 

รอบวงล าต้นไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร 
๔) สภาพของต้นพันธุ์ใบต้องสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ปรากฏการขาดธาตุอาหาร หรือการท าลายของโรค

และแมลง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต 
๕) เป็นกิ่งพันธุ์ที่ช าลงถุงขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๐ x ๒๕ เซนติเมตร (กว้างxยาว)โดยช าลงถุงมาแล้วไม่น้อย

กว่า ๑ เดือน และไม่เกิน ๖ เดือน โดยมีรากแข็งแรง มีสีด า หรือสีน้ าตาล เส้นรากต้องใหญ่ เห็นได้ชัด๖) ต้องมี
ป้ายถาวรระบุชื่อพันธุ์ ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต วันเดือนปี ที่เพาะช าลงภาชนะผูกติดกับต้นสามารถตรวจสอบได้ 
2. ต้นพันธุ์กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ และกล้วยน้ าว้า ตามจ านวนที่สั่งซื้อ 

๑) เป็นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
๒) ต้นพันธุ์มีความสูง ๒๕ เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดจากโคนต้นระดับดินถึงปลายยอด และขนาดเส้น 

รอบวงล าต้นกลางโคนหน่อ ประมาณ ๒ เซนติเมตรขึ้นไป 
๓) สภาพของต้นและใบต้องสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ปรากฏการขาดธาตุอาหาร หรือการท าลายของโรคและ

แมลง ที่เป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโต 
๔) เป็นต้นพันธุ์ที่ช าลงถุงขนาดไม่ต ากว่า 12 x 18 เซนติเมตร (กว้างxยาว)หรือขนาดตามที่หน่วยงาน

ราชการท าการผลิต โดยช าลงถุงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ เดือน และไม่เกิน ๖ เดือน โดยมีรากแข็งแรง มีสีด า หรือ
สีน้ าตาล เส้นรากต้องใหญ่ เห็นได้ชัด มีสภาพดี สามารถขนส่งระยะทางไกลได้สะดวก และต้องมีดินเป็น
ส่วนผสมของวัสดุเพาะช าไม่น้อยกว่า ๓๐ เปอร์เซน็ต์ 

๕) ต้องมีป้ายถาวรระบุชื่อพันธุ์ ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต วันเดือนปี ที่เพาะช าลงภาชนะผูกติดกับต้น
สามารถตรวจสอบได ้
3. ต้นพันธุ์มะม่วงโชคอนันต์ จ านวน 13,500 ต้น 

๑) เป็นต้นพันธุ์มะม่วงสายพันธุ์โชคอนันต์ 
๒) เป็นพันธุ์ที่ได้จากการเสียบยอด หรือทาบก่ิง  จะต้องมียอดพันธุ์ดี ยาวไม่ต่ ากว่า ๒๕ เซนติเมตร 
๓) ต้นพันธุ์มีความสูง ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดจากโคนต้นระดับดินถึงปลายยอด 
๔) สภาพต้นพันธุ์และใบต้องสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ปรากฏการขาดธาตุอาหาร หรือการท าลายของโรค

และแมลง ที่เป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโต 
๕) เป็นกิ่งพันธุ์ที่ช าลงถุงขนาดไม่ต ากว่า ๒๐ x ๒๕ เซนติเมตร (กว้างxยาว)โดยช าลงถุงมาแล้วไม่น้อย

กว่า ๑ เดือน และไม่เกิน ๖ เดือน โดยมีรากแข็งแรง มีสีด า หรือสีน้ าตาล เส้นรากต้องใหญ่ เห็นได้ชัด มีสภาพดี 
สามารถขนส่งระยะทางไกลได้สะดวก และต้องมีดินเป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะช าไม่น้อยกว่า ๓๐ เปอร์เซน็ต์ 
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๖) ต้องมีป้ายถาวรระบุชื่อพันธุ์ ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต วันเดือนปี ที่เพาะช าลงภาชนะผูกติดกับต้น

สามารถตรวจสอบได ้
4. ต้นพันธุ์ไผ่กิมซุง จ านวน 13,500 ต้น 

๑) เป็นต้นพันธุ์ไผ่สายพันธุ์กิมซุง 
๒) เป็นต้นพันธุ์ที่ได้จากการตอนก่ิง หรือการช ากิ่ง 
๓) ต้นพันธุ์มีความสูง ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดจากโคนต้นระดับดินถึงปลายยอด และขนาดเส้นรอ

บวงล าต้นไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร 
๔) สภาพต้นพันธุ์ใบต้องสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ปรากฏการขาดธาตุอาหาร หรือการท าลายของโรคแมลง 

ในลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์ดีได้ 
๕) เป็นต้นพันธุ์ที่ช าลงถุงขนาดไม่ต ากว่า ๒๐ x ๒๕ เซนติเมตร (กว้างxยาว)โดยช าลงถุงมาแล้วไม่น้อย

กว่า ๑ เดือน และไม่เกิน ๖ เดือน โดยมีรากแข็งแรง มีสีด า หรือสีน้ าตาล เส้นรากต้องใหญ่ เห็นได้ชัด 
๖) ต้องมีป้ายถาวรระบุชื่อพันธุ์ ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต วันเดือนปี ที่เพาะช าลงภาชนะผูกติดกับต้น

สามารถตรวจสอบได ้
5. เมล็ดพันธุ์ผัก  จ านวน 2,700 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย 
 1. เมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้งดอก  จ านวน 2 ซอง 
 2. เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว  จ านวน 2 ซอง 
 3. เมล็ดพันธุ์ผักซี  จ านวน  2  ซอง 
 4. เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู  จ านวน  2 ซอง 
 5. เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ  จ านวน  2 ซอง 
 6. เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพันธุสีดา  จ านวน 2 ซอง 
คุณลักษณะผักกวางตุ้ง  จ านวน ๕,๔๐๐ ซอง 

๑) เป็นผักกวางตุ้งพันธุ์ดอก ส าหรับเน้นขายดอก 
๒) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ไม่ต ากว่าร้อยละ ๙๘ 
๓) ต้องมีความงอกไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ ๖ 
๕) บรรจุในซองพลาสติก น้ าหนัก ๑๐ กรัม 
๖) ต้องมีฉลากระบุชนิด จ านวน และวัน เดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ 

คุณลักษณะถั่วฝกัยาว   จ านวน ๕,๔๐๐ ซอง 
๑) เป็นถั่วฝักยาว 
๒) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ไม่ต ากว่าร้อยละ ๙๘ 
๓) ต้องมีความงอกไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ ๖ 
๕) บรรจุในซองพลาสติก น้ าหนัก ๑๐ กรัม 
๖) ต้องมีฉลากระบุชนิด จ านวน และวัน เดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ 

คุณลักษณะผักชี  จ านวน ๕,๔๐๐ ซอง 
๑) เป็นผักชีลาว 
๒) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ไม่ต ากว่าร้อยละ ๙๘ 
๓) ต้องมีความงอกไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
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๔) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ ๖ 
๕) บรรจุในซองพลาสติก  น้ าหนัก ๑๐ กรัม 
๖) ต้องมีฉลากระบุชนิด จ านวน และวัน เดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ 

คุณลักษณะเมล็ดพันธุ์พริก  จ านวน ๕,๔๐๐ ซอง  
๑) เป็นพันธุ์พริกข้ีหนู 
๒) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ไม่ต ากว่าร้อยละ ๙๘ 
๓) ต้องมีความงอกไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ ๖ 
๕) บรรจุในซองพลาสติก  น้ าหนัก  ๒  กรัม 
๖) ต้องมีฉลากระบุชนิด จ านวน และวัน เดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ 

คุณลักษณะพันธุ์มะเขือ  จ านวน ๕,๔๐๐ ซอง 
๑) เป็นเมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ 
๒)เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ไม่ต ากว่าร้อยละ ๙๘ 
๓) ต้องมีความงอกไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ ๖ 
๕) บรรจุในซองพลาสติก น้ าหนัก ๒ กรัม 
๖)ต้องมีฉลากระบุชนิด จ านวน และวัน เดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ 

คุณลักษณะเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ  จ านวน ๕,๔๐๐ ซอง 
๑) เป็นเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์สีดา 
๒) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ไม่ต ากว่าร้อยละ ๙๘ 
๓) ต้องมีความงอกไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ ๖ 
๕) บรรจุในซองพลาสติก น้ าหนัก ๑ กรัม 
๖) ต้องมีฉลากระบุชนิด จ านวน และวัน เดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ 

6. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 6 – 3 – 3  จ านวน  135,000 กิโลกรัม 
๑) ต้องเป็นปุ๋ยสูตรอินทรีย์เคมี ที่ถูกต้องตามกฎหมายก าหนดและขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร 
มีชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้าท่ีมีขายทั่วไป 
๒) ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่ละลายน้ าได้ 
๓) มีลักษณะเป็นเม็ด บรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม กระสอบที่บรรจุต้องทนทานไม่มีรอยฉีกขาด 
๔) คุณลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการขอขึ้นทะเบียน การออก
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน การขอแก้ไขรายการทะเบียน หรือการแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยเคมี ตาม 
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 
2551 ในข้อ 2 (3) ดังนี้ 
- ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ต้องมีธาตุอาหารหลักตั้งแต่ 2 ธาตุขึ้นไป และต้องมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกัน

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 12 ของน้ าหนัก ปริมาณธาตุอาหารหลักแต่ละชนิดต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ของ
น้ าหนัก มีปริมาณอินทรีวัตถุ (Organic Matter) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของน้ าหนัก และมีความชื้น
ไม่เกินร้อยละ 10 ของน้ าหนัก 
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๕) ปริมาณสารพิษไม่เกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
๖) ลักษณะการบรรจุ 
- การบรรจุต้องบรรจุในกระสอบ 2 ชั้น ชั้นในเป็นพลาสติกใส เหนียวทนทาน มีสายรัดปากถุง หรือ

ผนึก(ซีล) ไว้สามารถป้องกันความชื้นได้ ชั้นนอกเป็นพลาสติกสาน เหนียวทนทานต่อการขอส่ง 
กระสอบชั้นนอกพิมพ์ฉลากให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในมาตรา 
21 (4) จัดให้มีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้น โดยผู้รับใบอนุญาตผลิต
ปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้ารับรองความถูกต้องของข้อความในฉลากและในฉลากต้องแสดง 

๑.๑) ชื่อทางการค้า และมีค าว่าปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี แล้วแต่กรณี 
๑.๒) เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายอ่ืนใดซึ่งแสดงในภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมี 
๑.๓) ปริมาณธาตุอาหารรับรอง 
๑.๔) น้ าหนักสุทธิ หรือขนาดบรรจุของปุ๋ยเคมีตามระบบเมตริก 
๑.๕) ชื่อผู้ผลิต และท่ีตั้งส านักงานและสถานที่ผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า 
๑.๖) ชื่อทางเคมี และปริมาณของสารพิษท่ีอยู่ในปุ๋ยเคม ี
๑.๗) ข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให้มีในฉลาก 

7. ก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว  จ านวน  39,000 ก้อน 
๑) ใช้ถุงพลาสติกทนร้อนชนิดพับก้นถุง  ขนาด  6.๕x๑๒.๕ นิ้ว 
๒) ก้อนเชื้อมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า  700  กรัม 
๓)  ก้อนเชื้อเห็ดเส้นใยต้องเดินเต็มถุงพร้อมเปิดดอก 
๔)  ก้อนเชื้อเห็ดไม่มีโรคหรือแมลงเข้าท าลาย 
๕)  ก้อนเชื้อเห็ดต้องไม่มีรอยแตก 

8. ก้อนเชื้อเห็ดบด  จ านวน  12,000 ก้อน 
๑) ใช้ถุงพลาสติกทนร้อนชนิดพับก้นถุง  ขนาด  6.๕x๑๒.๕ นิ้ว 
๒) ก้อนเชื้อมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า  700  กรัม 
๓)  ก้อนเชื้อเห็ดเส้นใยต้องเดินเต็มถุงพร้อมเปิดดอก 
๔) ก้อนเชื้อเห็ดไม่มีโรคหรือแมลงเข้าท าลาย 
๕) ก้อนเชื้อเห็ดต้องไม่มีรอยแตก 

9. ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า  จ านวน  3,000 ก้อน 
๑) ใช้ถุงพลาสติกทนร้อนชนิดพับก้นถุง  ขนาด  6.๕x๑๒.๕ นิ้ว 
๒) ก้อนเชื้อมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า  700  กรัม 
๓)  ก้อนเชื้อเห็ดเส้นใยต้องเดินเต็มถุงพร้อมเปิดดอก 
๔) ก้อนเชื้อเห็ดไม่มีโรคหรือแมลงเข้าท าลาย 
๕) ก้อนเชื้อเห็ดต้องไม่มีรอยแตก 

10. แสลน(ตาข่ายกรองแสง) จ านวน ๑๘ ม้วน 
๑) เป็นตาข่ายกรองแสงสีด า 
๒) ทอแบบไม่ต่ ากว่า 2 เข็ม 
๓) ขนาดกรองแสงได้ ๘๐ เปอร์เซน็ต์ 
๔) ขนาดหน้ากว้างไม่ต่ ากว่า ๑.๕ เมตร 
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๕) ความยาว ๑๐๐ เมตร 
11. พลาสติกสีด า จ านวน ๑๘  ม้วน 

๑) พลาสติกสีด า LDPE 
๒) ความหนา ๐.๑๕ มิลลิเมตร 
๓) ขนาดหน้ากว้างไม่ต่ ากว่า ๓ เมตร 
๔) ความยาว ๕๐ เมตร 

12. พลาสติกใส จ านวน ๑๘ ชุด 
๑) พลาสติกชนิดใส (UV) 
๒) ความหนา150 ไมครอนมีสารป้องกัน UV7 เปอร์เซน็ต์ 
๓) ขนาดหน้ากว้าง ๓ เมตร 
๔) ความยาว ๒๐ เมตร 
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