
เอกสารแนบทาย 1 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ปุยเคมีสูตร 46-0-0 จํานวน 120 กระสอบ บรรจุภัณฑตองมีรายละเอียดดังนี้ 

- ระบุชื่อการคา และเครื่องหมายการคาชัดเจน 

- ระบุชนิดของผลิตภัณฑ 

- ปริมาณบรรจุเปนน้ําหนักสุทธิ 50 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- ระบุชื่อผูผลิต และสถานท่ีผลิต 

- ระบุสูตรปุย และสวนผสมตามมาตรฐาน 

- บรรจุในถุงมิดชิดไมฉีกขาด มีถุงพลาสติกซอนดานในกระสอบ 

- สภาพปุยตองไมเปยกชื้น หรือจับตัวแข็ง หรือเสื่อมสภาพ 

2. ปุยเคมีสูตร 15-0-0 จํานวน 40 กระสอบ บรรจุภัณฑตองมีรายละเอียดดังนี้ 

- ระบุชื่อการคา และเครื่องหมายการคาชัดเจน 

- ระบุชนิดของผลิตภัณฑ 

- ปริมาณบรรจุเปนน้ําหนักสุทธิ 25 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- ระบุชื่อผูผลิต และสถานท่ีผลิต 

- ระบุสูตรปุย และสวนผสมตามมาตรฐาน 

- บรรจุในถุงมิดชิดไมฉีกขาด มีถุงพลาสติกซอนดานในกระสอบ 

- สภาพปุยตองไมเปยกชื้น หรือจับตัวแข็ง หรือเสื่อมสภาพ 

3. ปุยเคมีสูตร 0-0-60 จํานวน 20 กระสอบ บรรจุภัณฑตองมีรายละเอียดดังนี้  

- ระบุชื่อการคา และเครื่องหมายการคาชัดเจน 

- ระบุชนิดของผลิตภัณฑ 

- ปริมาณบรรจุเปนน้ําหนักสุทธิ 50 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- ระบุชื่อผูผลิต และสถานท่ีผลิต 

- ระบุสูตรปุย และสวนผสมตามมาตรฐาน 

- บรรจุในถุงมิดชิดไมฉีกขาด มีถุงพลาสติกซอนดานในกระสอบ 

- สภาพปุยตองไมเปยกชื้น หรือจับตัวแข็ง หรือเสื่อมสภาพ 
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4. ปุยเคมีสูตร 12-24-12 จํานวน 50 กระสอบ บรรจุภัณฑตองมีรายละเอียดดังนี้  

- ระบุชื่อการคา และเครื่องหมายการคาชัดเจน 

- ระบุชนิดของผลิตภัณฑ 

- ปริมาณบรรจุเปนน้ําหนักสุทธิ 50 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- ระบุชื่อผูผลิต และสถานท่ีผลิต 

- ระบุสูตรปุย และสวนผสมตามมาตรฐาน 

- บรรจุในถุงมิดชิดไมฉีกขาด มีถุงพลาสติกซอนดานในกระสอบ 

- สภาพปุยตองไมเปยกชื้น หรือจับตัวแข็ง หรือเสื่อมสภาพ 

5. ปุยเคมีสูตร 13-13-21 จํานวน 100 กระสอบ บรรจุภัณฑตองมีรายละเอียดดังนี้  

- ระบุชื่อการคา และเครื่องหมายการคาชัดเจน 

- ระบุชนิดของผลิตภัณฑ 

- ปริมาณบรรจุเปนน้ําหนักสุทธิ 50 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- ระบุชื่อผูผลิต และสถานท่ีผลิต 

- ระบุสูตรปุย และสวนผสมตามมาตรฐาน 

- บรรจุในถุงมิดชิดไมฉีกขาด มีถุงพลาสติกซอนดานในกระสอบ 

- สภาพปุยตองไมเปยกชื้น หรือจับตัวแข็ง หรือเสื่อมสภาพ 

6. ปุยเคมีสูตร 8-24-24 จํานวน 40 กระสอบ บรรจุภัณฑตองมีรายละเอียดดังนี้ 

- ระบุชื่อการคา และเครื่องหมายการคาชัดเจน 

- ระบุชนิดของผลิตภัณฑ 

- ปริมาณบรรจุเปนน้ําหนักสุทธิ 50 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- ระบุชื่อผูผลิต และสถานท่ีผลิต 

- ระบุสูตรปุย และสวนผสมตามมาตรฐาน 

- บรรจุในถุงมิดชิดไมฉีกขาด มีถุงพลาสติกซอนดานในกระสอบ 

- สภาพปุยตองไมเปยกชื้น หรือจับตัวแข็ง หรือเสื่อมสภาพ 
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7. ปุยเคมีสูตร 15-15-15 จํานวน 130 กระสอบ บรรจุภัณฑตองมีรายละเอียดดังนี้  

- ระบุชื่อการคา และเครื่องหมายการคาชัดเจน 

- ระบุชนิดของผลิตภัณฑ 

- ปริมาณบรรจุเปนน้ําหนักสุทธิ 50 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- ระบุชื่อผูผลิต และสถานท่ีผลิต 

- ระบุสูตรปุย และสวนผสมตามมาตรฐาน 

- บรรจุในถุงมิดชิดไมฉีกขาด มีถุงพลาสติกซอนดานในกระสอบ 

- สภาพปุยตองไมเปยกชื้น หรือจับตัวแข็ง หรือเสื่อมสภาพ 

8. ไกกระดูกดํา จํานวน 2,000 ตัว ตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

- เปนไกกระดูกดําสายพันธุแท ไมมีตําหนิ ปากขาว เล็บขาว 

- มีขนสีดํา หรือสีน้ําตาลเขม 

- มีอายุไมนอยกวา 50 วัน 

- มีสุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง 

- ไมจํากัดเพศ 

9. สุกรลูกผสม จํานวน 120 ตัว ตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

- มีอายุไมนอยกวา 50 วัน 

- ตองมีน้ําหนักไมนอยกวา 10 กิโลกรัม 

- มีสุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง 

- เพศผูตองผานการตอนมาแลว และแผลผาตัดหายสนิทดีแลว 

- ไมจํากัดเพศ 

10. ปลาปน จํานวน 40 กระสอบ 

- มีโปรตีนประมาณ 50-60 เปอรเซ็นต มีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต 

- ไมมีการปลอมปนดวยวัสดุอ่ืน เชน ทราย เปลือกหอย ยูเรีย ขนไก เปนตน 

- มีกลิ่นหอมไมเหม็นหืน ไมมีเชื้อรา 

- บรรจุกระสอบท่ีสะอาด และผนึกไดสนิท/เย็บปดใหเรียบรอย 

- น้ําหนักบรรจุ 50 กิโลกรัมตอกระสอบ 
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11. รํากลาง จํานวน 200 กกระสอบ 

- เปนรํากลางท่ีใหมจากโรงสีขาว 

- ไมมีเชื้อราอ่ืน ๆ ปนเปอน 

- ไมมีมอดเขาทําลาย 

- มีความชื้นไมเกิน 10-12 เปอรเซ็นต 

- บรรจุกระสอบท่ีสะอาด และผนึกไดสนิท/เย็บปดใหเรียบรอย 

- เปนรํากลางท่ีไดจากขาวเหนียวหรือขาวจาว 

- น้ําหนักบรรจุไมต่ํากวา 28 กิโลกรัมตอกระสอบ 

      12 ขาวโพดปน จํานวน 55 กระสอบ 

- ขาวโพดปนท่ีใหมจากโรงงาน (ไมใชขาวโพดตีแตก) 

- ไมมีเชื้อราอ่ืน ๆ ปนเปอน 

- ไมมีมอดเขาทําลาย 

- มีความชื้นไมเกิน 10-12 เปอรเซ็นต 

- บรรจุกระสอบท่ีสะอาด และผนึกไดสนิท/เย็บปดใหเรียบรอย 

- น้ําหนักบรรจุไมต่ํากวา 40 กิโลกรัมตอกระสอบ 

13.แกลบดิบ จํานวน 8 ลํา 

 -  เปนแกลบดิบท่ีไดจากเปลือกขาวใหม 

 - ตองไมดําหรือมีเชื้อรา 

 - น้ําหนักบรรจขุนาด 10 คิว (1 คันรถบรรทุก 6 ลอ) 

      14. ฟางอัดกอน จํานวน 745 กอน 

           - เปนฟางท่ีอัดกอนใหญและมีความชื้นต่ํา 

           - ความหนาไมต่ํากวา 40 เซนติเมตร ความยาวไมต่ํากวา 1 เมตร 
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      15.  น้ําตาลทรายแดง 

            - เปนน้ําตาลทราบแดงท่ีทําจากออย หรือน้ําตาลทราบธรรมชาติ 

            - มีความบริสุทธิ์สูงมีสีน้ําตาลออน (ไมมีการฟอกขาว) และปราศจากวัตถุอ่ืนใดท่ีมองเห็นได 

            - ภาชนะบรรจุใหมสะอาดและผนึกไดสนิทหรือเย็บปดใหเรียบรอย 

            - น้ําหนักบรรจุไมต่ํากวา 24-25 กิโลกรัมตอกระสอบ 

     16. เกลืออัดเมล็ด (ไมมีไอโอดีน) จํานวน 8 กระสอบ 

           - เกลือทะเลท่ีไดจากนาเกลือ 

           - ไมมีสวนผสมของสารไอโอดีน 

      - น้ําหนักบรรจุไมต่ํากวา 20 กิโลกรัมตอกระสอบ 

 

 

นายบุญธรรม  บุญเลา 

 วาท่ีรอยตรีสมบูรณ ระดม 

 ผูกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานท่ีสงมอบวัสดุเกษตร 

1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

1) ปุยเคมีสูตร 46-0-0    จํานวน  20  กระสอบ  

2) ปุยเคมีสูตร 15-0-0  จํานวน  5   กระสอบ  

3) ปุยเคมีสูตร 0-0-60  จํานวน  5   กระสอบ 

4) ปุยเคมีสูตร 12-24-12 จํานวน  10  กระสอบ 

5) ปุยเคมีสูตร 13-13-21 จํานวน   20  กระสอบ 

6) ปุยเคมีสูตร 8-24-24   จํานวน  5   กระสอบ 

7) ปุยเคมีสูตร 15-15-15  จํานวน  20  กระสอบ 

8) ไกดํา    จํานวน  500  ตัว  

2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม  ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

1) ปุยเคมีสูตร 46-0-0    จํานวน  10  กระสอบ  

2) ปุยเคมีสูตร 15-0-0  จํานวน  5   กระสอบ  

3) ปุยเคมีสูตร 0-0-60  จํานวน  5   กระสอบ 

4) ปุยเคมีสูตร 12-24-12 จํานวน  10  กระสอบ 

5) ปุยเคมีสูตร 13-13-21 จํานวน  10  กระสอบ 

6) ปุยเคมีสูตร 8-24-24   จํานวน   5   กระสอบ 

7) ปุยเคมีสูตร 15-15-15  จํานวน  20  กระสอบ 

8) ไกดํา    จํานวน  400  ตัว  

9) สุกรลูกผสม   จํานวน   40  ตัว 

3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง  ตําบลแมแวน  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 

1) ปุยเคมีสูตร 46-0-0    จํานวน  40  กระสอบ  

2) ปุยเคมีสูตร 15-0-0  จํานวน  10   กระสอบ  

3) ปุยเคมีสูตร 0-0-60  จํานวน  5   กระสอบ 

4) ปุยเคมีสูตร 12-24-12 จํานวน  10  กระสอบ 

5) ปุยเคมีสูตร 13-13-21 จํานวน  30  กระสอบ 

6) ปุยเคมีสูตร 8-24-24   จํานวน  5   กระสอบ 

7) ปุยเคมีสูตร 15-15-15  จํานวน  30  กระสอบ 

8) สุกรลูกผสม   จํานวน  60  ตัว  
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4. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม  ตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม 

1) ปุยเคมีสูตร 46-0-0    จํานวน   30  กระสอบ  

2) ปุยเคมีสูตร 15-0-0  จํานวน   5   กระสอบ  

3) ปุยเคมีสูตร 0-0-60  จํานวน  5   กระสอบ 

4) ปุยเคมีสูตร 12-24-12 จํานวน  10  กระสอบ 

5) ปุยเคมีสูตร 13-13-21 จํานวน  20  กระสอบ 

6) ปุยเคมีสูตร 8-24-24   จํานวน  5   กระสอบ 

7) ปุยเคมีสูตร 15-15-15  จํานวน  30  กระสอบ 

8) ไกดํา    จํานวน  500  ตัว  

5. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ  ตําบลศรีดอนมูล  อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

1) ปุยเคมีสูตร 46-0-0    จํานวน  20  กระสอบ  

2) ปุยเคมีสูตร 15-0-0  จํานวน  15   กระสอบ  

3) ปุยเคมีสูตร 12-24-12 จํานวน  10  กระสอบ 

4) ปุยเคมีสูตร 13-13-21 จํานวน  20  กระสอบ 

5) ปุยเคมีสูตร 8-24-24   จํานวน  20   กระสอบ 

6) ปุยเคมีสูตร 15-15-15  จํานวน  30  กระสอบ 

7) ไกดํา    จํานวน  600  ตัว  

8) สุกรลูกผสม   จํานวน   20  ตัว 

6. รายการท่ี 10-16 สงมอบ ณ ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมเกษตรลานนา (35 ไร) มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

 


