
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร จ านวน 27 รายการ 

ล ำดับ

ที่ 

รำยกำร คุณลักษณะเฉพำะ จ ำนวน (หน่วย) 

1 ร ำอ่อน 1. ร ำอ่อนที่ไม่มีเชื้อรำปนเปื้อน 

2. มีโปรตีน ไขมัน ใยอำหำร วิตำมิน และเกลือแร่ตำ่งๆ 

400 กิโลกรัม 

2 มูลไก่อัดเม็ด 1. ผลิตจำกมูลไกแ่ท้ 100%  

2. ผ่ำนกำรฆ่ำเชือ้แล้ว  

3. ส ำหรับ รองพืน้ก้นหลุม และช่วงเร่งรำกหลงักำรเกบ็เกี่ยว รำกแข็งแรงจงึดูด

ซับปุ๋ยอื่นที่ใส่ในดินได้อย่ำงด ี

4. ไม่มีเชือ้โรคอันตรำยเจือปน 

40 กระสอบ 

3 พลำสติกด ำคลุมแปลง พลำสติกด ำคลุมแปลง 1*400 m. ควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ 30 ไมครอน 10 ม้วน 

4 เทปน้ ำหยด 1. ผลิตจำกพลำสตกิคุณภำพสงู ควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ 0.20 มม. 

2. ระยะห่ำงของรูน้ ำหยด 10 ซม. 

3. ควำมยำว 500 เมตร/ม้วน 

10 ม้วน 

5 กรองเกษตรแบบดีส 1. กรองน้ ำเกษตรแบบดสีขนำด 2” 

2. ใชต้ิดเพื่อกรองฝุ่นละออง  ออกจำกระบบน้ ำ ป้องกันไม่ให้เศษตะกอนอดุตันที่

หัวสปริงเกอร์ 

10 ตัว 

6 พลำสติก PE ใส 1. แผ่นพลำสตกิออ่นท ำจำกโพลเีอททีลีนเรซิน 

2. เป็นแผ่นพลำสติกอ่อนสีใส 

3.ขนำดควำมกว้ำงตั้งแต่ 1.5 เมตร 

4.มีขนำดควำมหนำ 0.15 มิลลิเมตร (150 ไมครอน) 

7 ม้วน 

7 ขุยมะพร้ำว 1.ใช้ส ำหรับเป็นวัสดุปลูก สำมำรถเกบ็ควำมชืน้ได้ดี และมนี้ ำหนกัเบำ 

2.เหมำะส ำหรับ ผสมดินปลกู หรือวสัดุปลูก ช่วยให้ดินปลูกต้นไมม้ีควำมชืน้ 

ต้นไม้ 

100 กระสอบ 

8 มะพร้ำวสับเล็ก มะพร้ำวสับส ำหรับผสมกับหน้ำดิน เพื่อให้ดินโปร่งระบำยน้ ำได้ดี 100 กระสอบ 

9 ประกับพลำสติก ประกับพลำสติกขนำด ¾” 500 ตัว 

10 แผ่นเหลืองล่อแมลง 1.เหมำะส ำหรับทำกำวเหนียวดักแมลงโดยเฉพำะ 

2.พลำสติกเหลืองแข็งยืดหยุ่นได้ สำมำรถล้ำงและน ำมำทำกำวใหม่ได้ 

1,000 แผ่น 

11 กำวเหนียวดักแมลง 1. เป็นกำวเหนียว ใช้ส ำหรับดกัจับแมลงศัตรูพืชทุกชนิด 

2. เป็นกำวที่ไม่มีสี ไมม่ีกลิ่น เก็บใช้ได้นำน ไม่มีส่วนผสมของสำรพษิไม่เปน็

อันตรำยต่อสุขภำพและสิง่แวดล้อม 

3. ขนำดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ขวด 

40 ขวด 

12 สำรชีวภำพก ำจัดศัตรูพืช 

(เมธำไรเซี่ยม) 

1.ชื่อสำมัญเชือ้รำ เมธำไรเซียม อะนิโซเพล ถกูผลิตในรูปแบบผงเปียกน้ ำ ควำม

เข้มข้น 1×109 cfu/gm 

2.เป็นเชือ้รำที่มีประโยชน์ในกำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชจ ำพวกปำกดูด 

3.ขนำดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง 

60 กระป๋อง 

13 สำรชีวภำพก ำจัดโรคพืช 

(ไตรโคเดอรม์่ำ ฮำร์

เซียนั่ม) 

1.ชื่อสำมัญเชือ้รำ ไตรโคเดอรม์่ำ ฮำร์เซียนั่ม ถูกผลิตในรูปแบบผงเปียกน้ ำ 

ควำมเขม้ข้น 2×108 cfu/gm 

2.เป็นเชือ้รำที่มีประโยชน์ในกำรป้องกันและควบคมุโรคที่เกิดจำกเชือ้รำ 

หลำยชนิดทั้งในดนิและบนต้นพชื 3.ขนำดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง 

60 กระป๋อง 
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ล ำดับ

ที่ 

รำยกำร คุณลักษณะเฉพำะ จ ำนวน (หน่วย) 

14 สำรชีวภำพป้องกันและ

ก ำจัดโรคพืช (บำซลิลัส 

ซับทีลิส) 

1.ชื่อสำมัญเชือ้แบคทีเรีย บำซิลลสั ซบัทีลิส ควำมเข้มข้น 1×109 cfu/gm 

2.เป็นเชือ้แบคทีเรีย ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจำกแบคทีเรียและเชือ้รำบำง

ชนิด ทั้งในดินและบนต้นพชื 

3.ขนำดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง 

60 กระป๋อง 

15 สำรชีวภำพก ำจัดศัตรูพืช 

(บำซิลลัส ทูรงิเยนซิส) 

1.ชื่อสำมัญเชือ้แบคทีเรีย บำซิลลสั ทริูงเยนซิส สำยพันธุ์ ไอซำไว ถูกผลิตอยู่ใน

รูปน้ ำ ควำมเขม้ข้น 8,500 IU/mg 

2.เป็นจุลินทรีย์ใช้ป้องกันและก ำจัดหนอนต่ำงๆ 

3.ขนำดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง 

60 กระป๋อง 

16 สำรชีวภำพก ำจัดศัตรูพืช 

(บูเวเรีย บัสเซียน่ำ) 

1.ชื่อสำมัญเชือ้แบคทีเรีย บูเวเรีย บัสเซียน่ำ ถูกผลิตในรูปแบบผงเปียกน้ ำ ควำม

เข้มข้น 1×109 cfu/gm 

2.เป็นเชือ้รำที่มีประโยชน์ในกำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชจ ำพวกปำกดูด 

3.ขนำดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง 

60 กระป๋อง 

17 ทรปิโตฝำจ หัวเชือ้จุลินทรย์ีทริปโตฝำจ ประกอบไปด้วยเชือ้รำ บิววำเรยี บำสเซียน่ำ และ 

เมธำไรเซียม แอนิโซเฟีย  เป็นหัวเชือ้จุลินทรีย์สำยพันธุ์ไทย ที่น ำมำใช้ป้องกัน

และก ำจัดแมลงศัตรูพืช อำทิ เพลีย้ออ่น เพลีย้แป้ง เพลีย้ไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขำว 

เพลีย้กระโดด เพลี้ยจั๊กจั่น หนอนกอ ห่อใบ แมลงสิง แมลงหล่ำ ด้วงหมัดผักทั้ง

ช่วงวัยออ่นและวัยแก ่

40 ซอง 

18 สำรสกัดสมุนไพรก ำจัด

แมลง 

สำรสกัดสมุนไพรก ำจัดแมลงที่มีส่วนผสมของขมิ้น พริกและสมุนไพรก ำจดัแมลง

อื่น ๆ 

40 กระป๋อง 

19 ปุ๋ยอนิทรีย์อัดเม็ด tpi 1.ลักษณะทั่วไป บรรจุในกระสอบ 2 ชั้น ชั้นในเป็นพลำสตกิกันควำมชืน้ได ้

ชั้นนอกเป็นกระสอบ 

  พลำสติกสำนคงทนต่อกำรขนสง่ และมีรำยละเอยีดบนกระสอบดังนี้ 

(1) ชื่อกำรค้ำและเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

(2) ชนิดของผลิตภัณฑ ์

(3) ปริมำณบรรจุเป็นน้ ำหนักสุทธิ (ในระบบเมตริก) 

(4) ชื่อผู้ผลิตและสถำนที่ผลิต 

(5) ระบุวัสดุที่ใช้ผลิตและอัตรำส่วนทีใ่ช้ 

(6) ระบุวันที่ผลิต และวันหมดอำยุ 

(7) ระบุวิธีใชก้ำรเก็บรักษำและข้อควรระวัง 

2. คุณสมบัติ ตำมประกำศกรมวิชำกำรเกษตร เรื่องมำตรฐำนปุ๋ยอนิทรีย์ พ.ศ.

2548 ประกำศ ณ วันที่ 2 มิถุนำยน 2548 

(1) ขนำดของปุ๋ยไม่เกิน 12.5×12.5 มลิลิเมตร 

(2) ปรมิำณควำมชืน้และสิ่งที่ระเหยไดไ้ม่เกิน 35% โดยน้ ำหนัก 

(3) ปริมำณหินและกรวด ขนำดใหญก่ว่ำ 5 มิลลิเมตร ไม่เกิน 5% โดยน้ ำหนัก 

(4) พลำสติก แก้ว วัสดุมคีม และโลหะอื่นๆต้องไม่มี 

(5) ปริมำณอินทรียวัตถุ ต้องไม่น้อยกว่ำ 30% โดยน้ ำหนัก 

(6) ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH=5.5-8.5) 

(7) อัตรำส่วนคำร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ไม่เกิน 20:1 

(8) ค่ำกำรน ำไฟฟำ้ (EC:ElectricalConductive) ไม่เกิน 6 เดซิซีเมน/เมตร 

(9) ปรมิำณธำตุอำหำรหลัก ไนโตรเจน (total N) ไม่นอ้ยกว่ำ 1.0% โดยน้ ำหนัก 

ฟอสฟอรัส (total P 205) ไม่นอ้ยกว่ำ 1.0% โดยน้ ำหนัก โปรแท 

40 กระสอบ 
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ล ำดับ

ที่ 

รำยกำร คุณลักษณะเฉพำะ จ ำนวน (หน่วย) 

  

 

 

 

 

 

สเซียม (total K 20) ไม่นอ้ยกว่ำ 0.5% โดยน้ ำหนัก 

(10) กำรย่อยสลำยที่สมบูรณ์มำกกวำ่ 80% 

(11) คุณลกัษณะที่ม ี

- สำรหนู (Arsenic) ไม่เกิน 50 มลิลิกรัม/กิโลกรัม 

แคดเมียม (cadmium) ไม่เกิน 5 มลิลกิรัม/กิโลกรัม 

โครเมียม (Chromium) ไม่เกิน 300 มลิลิกรัม/กิโลกรัม 

ทองแดง (Copper) ไม่เกิน 2 มิลลกิรัม/กิโลกรัม 

ตะกั่ว (Lead) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ปรอท (Mercury) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

3. ได้รับมำตรฐำน IFOAM (มำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์แห่งประเทศไทย) 

4. ขนำดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ 

 

20 ปุ๋ยอนิทรีย์นำโนชีวภำพ

ชนิดน้ ำ (สีม่วง) 

ปุ๋ยอนิทรีย์นำโนชีวภำพชนิดน้ ำ (บ ำรุงพืช เพิ่มผลผลิต) 

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยอนิทรีย์ชนิดของเหลว ประกอบด้วยปรมิำณอนิทรียวัตถุ

รับรอง (OM) 10% 

ประโยชน์ ช่วยเพิ่มสำรอนิทรีย์ให้แก่ดนิและพืช 

15 ถงั 

21 ปุ๋ยอนิทรีย์นำโนชีวภำพ

ชนิดน้ ำ (สีเขียว) 

ปุ๋ยอนิทรีย์นำโนชีวภำพชนิดน้ ำ (บ ำรุงพืช เพิ่มผลผลิต บ ำรุงดิน) 

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยอนิทรีย์ชนิดของเหลว ประกอบด้วยปรมิำณอนิทรียวัตถุ

รับรอง (OM) 10% 

ประโยชน์ ช่วยเพิ่มสำรอนิทรีย์ให้แก่ดนิและพืช 

15 ถงั 

22 กำกถั่วเหลืองบด กำกถั่วเหลืองบดที่มีโปรตีนไม่≤ร้อยละ 46 ไขมันไม่≥ร้อยละ 2 กำกไม≥่ร้อยละ 7 

ควำมชืน้ไม่≥ร้อยละ 13 เถ้ำไม่≥ร้อยละ 7 

10 กระสอบ 

23 สำรสกัดสะเดำเข้มข้น สำรสกัดสะเดำเข้มข้น ผ่ำนกำรรับรองจำกกรมวิชำกำรเกษตร ขนำด 1L จ ำนวน 

10 ขวดๆละ 980 บำท 

10 ขวด 

24 ปลำบ่น ปลำป่นเป็นแหลง่โปรตีนที่ส ำคัญ ให้โปรตนีสูงและมีคุณภำพดี มีสัดส่วนของ

กรดอะมิโน เมทไธโอนีน และ ไลซีนอยู่สูง มีแร่ธำตุ Ca และ P สงู และมีวติำมิน 

B สูง โดยเฉพำะไวตำมิน B2 และ B12 ปลำป่นเกรด 2 มีโปรตีนไม่น้อยกวำ่ 55% 

220 กิโลกรัม 

25 ตอกส ำหรับปกัแปลง ตอกส ำหรับปกัแปลง ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 25 cm. หนำไม่น้อยกว่ำ 0.3 cm. 900 มัด 

26 ใบตองตึง ใบตองตึงส ำหรับคลมุแปลง  ขนำดควำมยำว 1.2 เมตร 

กว้ำง 30 เซนติเมตร 

3,000 ตับ 

27 ปุ๋ยอนิทรีย์มูลค้ำงคำวหมกั 

100% 

1.เป็นมูลค้ำงคำวแห้ง 100% 

2.มีคุณสมบัติไม่ต่ ำกว่ำดังนี ้

   (1)ไนโตรเจนไม่ต่ ำกว่ำ 0.5 เปอร์เซน็ต์ต่อน้ ำหนัก 

   (2)ฟอสฟอรัสไม่ต่ ำกว่ำ 15 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ ำหนกั 

   (3)โพแทสเซียมไม่ต่ ำกว่ำ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ ำหนกั 

   (4)แคลเซียมไม่ต่ ำกว่ำ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ ำหนัก 

   (5)แม็กนเีซียมไม่ต่ ำกว่ำ 1 เปอรเ์ซน็ต์ต่อน้ ำหนัก 

3.มีผลวิเครำะห์มลูค้ำงคำวจำกสถำบันที่เชื่อถือได้ 

4.ขนำดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ 

10 กระสอบ 

                 

                                                                                                 อำจำรย์ ดร.ปรีชำ นำเทเวสน์ 

             ผู้ก ำหนดคุณลักษณะรำยละเอยีดวัสด ุ


