
 

รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร จํานวน 65 รายการ 

ลําดับท่ี รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะวัสด ุ จํานวน (หนวย) 

1. ปลาปน 1.มโีปรตีนประมาณ 50-60 เปอรเซ็นต 

2.มคีวามชื้นไมเกนิ 10 เปอรเซ็นต 

3.ไมมกีารปลอมปนดวนวัสดุอื่น เชน ทราย 

เปลอืกหอยบด ยูเรีย ขนไก เปนตน 

4.มกีลิ่นหอมไมเหม็นหนื ไมมเีชื้อรา 

5.นํ้าหนักบรรจุหนวยละ 25/50 กโิลกรัมตอ

กระสอบ 

15 กระสอบ 

2. กากถั่วเหลอืง 1.มโีปรตีน 45 เปอรเซ็นต   

2.มไีขมัน 1-4 เปอรเซ็นต  

3.น้าํหนักบรรจุกระสอบ 10 กโิลกรัม 

20 กระสอบ 

3. ปลายขาว 1.เปนรําขาวละเอียดท่ีใหมจากโรงสขีาว 

2.ประกอบดวยเศษขาวท่ีหัก และสวนของจมูก

ขาว 

3. โปรตีน 8 เปอรเซ็นต 

4.ความช้ืนไมเกนิ 14 เปอรเซ็นต 

5.ไมมสีิ่งเจอืปน 

6.ไมมมีอดปน 

7.ไมมกีลิ่นอับ 

8.นํ้าหนักบรรจุหนวยละ 25/50 กโิลกรัม 

45 กระสอบ 

4. รําละเอียด 1.เปนรําละเอียดท่ีใหมจากโรงสขีาว 

2.โปรตนี 12 เปอรเซ็นต 

3.ความช้ืนไมเกนิ 12 เปอรเซ็นต 

4.ไมมสีิ่งเจอืปน 

5.ไมมมีอดปน 

6.ไมมกีลิ่นอับ 

7.นํ้าหนักบรรจุหนวยละ 25/50 กโิลกรัม 

110 กระสอบ 
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ลําดับท่ี รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะวัสด ุ จํานวน (หนวย) 

5. อาหารปลากนิพชื 

(เม็ดใหญ) 

1.โปรตนี 15.5 เปอรเซ็นต  

2.กากใย 5 เปอรเซ็นต  

3.ไขมัน 3 เปอรเซ็นต  

4.ความช้ืน 12 เปอรเซ็นต 

5. สวนประสมอาหารประกอบไปดวย

ปลาปน กากถั่วเหลอืง รําละเอยีด 

กากมะพราวอัด ถั่วเหลอืงนึ่ง 

ขาวโพด หรอืปลายขาว วติามนิ 

เกลอืแร และสารถนอมคุณภาพ

อาหารสัตว 

6.น้ําหนักบรรจุกระสอบละ 20 

กโิลกรัม 

20 กระสอบ 

6. อาหารปลากนิพชื 

(เม็ดขนาดกลาง) 

1.โปรตนี 15.5 เปอรเซ็นต  

2.กากใย 5 เปอรเซ็นต  

3.ไขมัน 3 เปอรเซ็นต  

4.ความช้ืน 12 เปอรเซ็นต 

5. สวนประสมอาหารประกอบไปดวย

ปลาปน กากถั่วเหลอืง รําละเอยีด 

กากมะพราวอัด ถั่วเหลอืงนึ่ง 

ขาวโพด หรอืปลายขาว วติามนิ 

เกลอืแร และสารถนอมคุณภาพ

อาหารสัตว 

6.น้ําหนักบรรจุกระสอบละ 20 

กโิลกรัม 

20 กระสอบ 

7 ปูนขาว 1.เปนผลติภัณฑท่ีไดจากกระบวนการเผา

หนิปูนท่ีอุณหภูมมิากกวา 1,000 องศา

เซลเซยีส 

2.ประกอบดวยแรธาตุเหล็ก Ca และ Mg 

3.เปนผงละเอียดไมจับตัวเปนกอน 

4.เมื่อละลายนํ้าแลวจะใหสภาพเปนดาง 

200 ถุง 
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ลําดับท่ี รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะวัสด ุ จํานวน (หนวย) 

8. อาหารลูกออด  1.อาหารสําหรับเพาะพันธุลูกออดและ

สัตวน้ําขนาดเล็ก 

2.โปรตีน 40 เปอรเซ็นต 

10 กระสอบ 

9. เชอืกไนลอน (เสนใหญ)  1.เชอืกไนลอนขี้มามวนใหญ 

เปนเชอืกผลติจากเคร่ืองจักรอันทันสมัย  

2.ความยาว 60 เมตร 

3.ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มลิลเิมตร 

4.นํ้าหนัก 4 กโิลกรัม 

2 มวน 

10. ถังน้ํา เบอร16 1.ขนาดกวาง 32 เซนติเมตร * ยาว30.5 

เซนติเมตร 

2.บรรจุน้ําได 17.0 ลติร 

3.สดํีา 

2 ใบ 

11. เขง 1.ขนาด 65 * 35 * 45 เซนตเิมตร 

2.คละสี 

5 ใบ 

12. ถังดํามฝีาปด 1.ขนาดเสนผานศูนยกลาง 54 * 70 

เซนติเมตร 

2.บรรจุน้ําได 200 ลติร 

3 ใบ 

13. รองเทาบูทยาวยาง  1.เบอร 10 

2.สนํ้ีาตาล 

10 คู 

14. 
ถุงมอืผาหนา 

1.ผลติจากผาดบิ 

2.ขนาด 700กรัม 
20 คู 

15. 
ถุงมอืสสีม 

1.ขนาด 8.5น้ิว 

2.ผลติจากยางพารา 
20 คู 

16. คราดเหล็ก 6 ซี ่ 1.ขนาดความกวาง 26 เซนติเมตร 

2.ขนาดความสูง 125 เซนตเิมตร 

3.ขนาดความลกึ 12 เซนติเมตร 

4.ทําจากเหล็ก 

5.นํ้าหนัก 1 กโิลกรัม 

5 อัน 
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ลําดับท่ี รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะวัสด ุ จํานวน (หนวย) 

17. สแลนสเีขยีว 1.ทําจากพลาสตกิ PE คุณภาพด ี 70%  

สแลนใชกรองแสง ชวยปรับอุณหภูมใิห

เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนไม  

2.ความกวาง 2เมตร ยาว 80 หลา 

3.สแลนหนากวาง 2 เมตร * 100 เมตร 

4.สดํีา 

3 มวน 

18. ตาขาย PVC 1.ผลติจากพลาสตกิ PE คุณภาพด ี

2.สดํีา  

3.ขนาด 90 * 30 เซนติเมตร 

2 มวน 

19. เชือกฟาง (ใหญ) 1.ผลติจากพลาสตกิ 

2.ความยาว 60 เซนตเิมตร 

3.ขนาด (กวาง * หนา) 22 * 10 

เซนติเมตร 

2 มวน 

20. มุงไนลอน 1.ผลติจากเมล็ดพลาสตกิเกรดคัดพเิศษ 

2.ขนาด (กวาง * ยาว) 1.5เมตร * 30 

เมตร  

2 มวน 

21. ตาขายพลาสติก 1.สดํีา 

2.ผลติจากพลาสติกชนิด PE 

3.ตาถี่ขนาด 0.9เมตร *30 เมตร 

2 มวน 

22. ตาขายพลาสติก (หกเหลี่ยม) 1.ตาขายพลาสติก PE 

2.กันแสงได 21 เปอรเซ็นต 

3.ตาถี่ขนาด 0.9เมตร *30 เมตร 

2 มวน 

23. เชอืกไนลอน 

 

 

 

 

 

1.เชอืกไนลอนขี้มามวนใหญ 

เปนเชอืกผลติจากเคร่ืองจักรอันทันสมัย  

2.ความยาว 40 เมตร 

3.ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 มลิลเิมตร 

4.นํ้าหนัก 6.2 กโิลกรัม 

 

2 มวน 

 

 

 

 

 

  

http://www.kokointertrade.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=86725&pid=717427
http://www.kokointertrade.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=86725&pid=717427
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ลําดับท่ี รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะวัสด ุ จํานวน (หนวย) 

24. ถังน้ํา เบอร30 1.ถังนํ้าเบอร 30 พรอมหูเหล็กลอกฝาปด 

2.บรรจุ 100 ลติร สดํีา 

3.ทําจากพลาสตกิ 

4.หูล็อกเปนเหล็กแข็งแรงทนทาน มอืจับ

หุมดวยพลาสตกิใหญถนัดมอืวัตถุดบิท่ีใช

ผลติ HDPE 

5.ขนาดบรรจุ 100 ลติร  

6.ขนาดรวมฝา 54 x 54 x 70 ซม. 

2 ใบ 

25. สวงิจับปลา ดามยาว 3 

ระดับ 

1.เสนผานศูนยกลาง 40 เซนติเมตร 

2.ขอบเหล็กดามจับยาว 100 เซนตเิมตร 

3.ขนาดตา 7 เซนติเมตร 

5 อัน 

26. สวงิอลูมเินียมตักปลา 1.ความยาวดานจับ 1.40 เมตร 

2.ขนาดตาขาย 35 เซนติเมตร 

3.เสนผานศูนยกลาง 40 เซนติเมตร 

2 อัน 

27. สายยางสูบนํ้า 1.ขนาดใหญ ยาว 10เมตร 

2.เสนผานศูนยกลาง 3 น้ิว 

2 มวน 

28. สายยางสเีขยีว 1.ขนาด 7 * 21 * 18 เซนตเิมตร 

2.ความยาว 15 เมตร 

2 มวน 

29. เสยีมมดีาม 1.หนากวาง 2.5 น้ิว  

2.ดามทําจากเหล็ก 

3.ความยาว 1.0 เมตร  

10 ดาม 

30. จอบมดีาม 1.มดีามจับ 

2.ความยาว 1.2 เมตร 

3.นํ้าหนัก 1.6 กโิลกรัม 

10 อัน 

31. เคยีวตัด 1.ผลติจากเหล็กแข็งแรง  

2.ยาวยาวเคยีว 8 น้ิว 

10 อัน 

32. อวน ขนาด 7-8 ศอก 1.ขนาดหนากวาง 4-5 เมตร 

2.ความยาว 50 เมตร 

3.ขนาดชองตาขาย 0.5*0.5 เซนติเมตร 

4.ทําจากปมเขยีวไนลอนชนิดมกีระดุก 

5.ขอบอวนโดยรอบเนื้อวนเย็บรอยเชอืก 

เพื่อใชผูกยึดเชือกโดยลักษณะเชอืกท่ีใชกัน

ตามหลักสากล 

2 ผนื 
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ลําดับท่ี รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะวัสด ุ จํานวน (หนวย) 

33. ผาใบขนาด 6x4 เมตร 1.ผาใบกันนํ้า 100% ใชสําหรับ ปูบอปลา 

พลาสติกปูบอปลา 

2.ทําจากพลาสตกิเต็มผนื 

3.หนา0.25 มลิลเิมตร สดํีา 

4.ขนาดมาตรฐาน 6x4 เมตร 

2 ผนื 

34. อวน (ขนาดกลาง) 1.ขนาดหนากวาง 4-5 เมตร 

2.ความยาว 180 เมตร 

3.ขนาดชองตาขาย 1.5*1.5 เซนติเมตร 

4.ทําจากปมเขยีวไนลอนชนิดมกีระดุก 

5.ขอบอวนโดยรอบเนื้อวนเย็บรอยเชอืก 

เพื้อใชผูกยึดเชอืกโดยลักษณะเชอืกท่ีใชกัน

ตามหลักสากล 

2 ผนื 

35. วาลวปรับแปรงลม 1.ขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 มลิลเิมตร 

2.ขนาด 3.7 x 2.4 x 0.9 เซนติเมตร 

3.นํ้าหนัก 13 กรัม 

4. 1 ถุงม ี144 ตัว 

2 ถุง 

36. กระชัง  1.ผลติจากผามุงลอกตา (ผามุงเกรด A) 

2.ขนาดรู 0.5 เซนติเมตร 

3.ขนาด (กวาง xยาวxสูง) 3 x 3 x 15 

เมตร 

4.มหูีบน-ลางทุกๆ 2-3 เมตร 

5.ขอบบนและขอบลางเย็บรอยเชอืก เพื่อ

ใชผูกยดืกับคราว 

5 ใบ 

37. กระชัง 

 

 

 

 

 

1.ผลติจากผามุงลอกตา (ผามุงเกรด A) 

2.ขนาดรู 0.25 มลิลเิมตร 

3.ขนาด (กวาง xยาวxสูง) 1 x 1 x 15 เมตร 

4.มหูีบน-ลางทุกๆ 2-3 เมตร 

5.ขอบบนและขอบลางเย็บรอยเชอืก เพื่อ

ใชผูกยดืกับคราว 

5 ใบ 
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ลําดับท่ี รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะวัสด ุ จํานวน (หนวย) 

38 กระชัง 1.ผลติจากผามุงลอกตา (ผามุงเกรด A) 

2.ขนาดรู 0.25 มลิลเิมตร 

3.ขนาด (กวาง xยาวxสูง) 4 x 4 x 15 เมตร 

4.มหูีบน-ลางทุกๆ 2-3 เมตร 

5.ขอบบนและขอบลางเย็บรอยเชอืก เพื่อใช

ผูกยดืกับคราว 

2  ใบ 

39 

 

 

 

ปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ 

 

 

 

1.ลูกปลาผสมเนื้อขาว เปนปลาหนังผสม

กลุมปลาสวายกับปลาบึก 

2.ความยาว 18-20 น้ิว 

3.นํ้าหนัก 1-2 กโิลกรัม 

991 กโิลกรัม 

 
 

 
  

40 มูลวัวแหง  1. เปนมูลวัวแหง ความช้ืนไมเกนิรอยละ 15 

ของนํ้าหนัก 

2.ตองไมมเีศษวัสดุอันตราย เชน เศษแกว 

วัสดุแหลมคมและโลหะอื่นๆ 

3.หากมวัีสดุอื่นท่ีไมตองการ ไดแก กรวด 

หนิ ทราย เศษพลาสติก ตองไมเกนิ รอยละ 

5 โดยนํ้าหนัก 

4.ขนาดบรรจุ 30 กโิลกรัม/กระสอบ 

1,175 กระสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

41 ฟางขาว 1.มคีวามช้ืนตํ่า 

2.ความหนาไมตํ่ากวา 40 ซม. ความยาวไม

ตํ่ากวา 1 เมตร 

 

100 มัด 

 

 

 

42 รําหยาบ เปนรําหยาบท่ีไดจากเปลอืกขาวใหม 

รําท่ีไมมเีชื้อราปนเปอน 

60 กระสอบ 

 

43 ดนิเพาะกลา 1.ผลติจากพทีมอสขาว 

2.มคีาความเปนกรดดางอยูในชวง 6 

3.เปนวัสดุเพาะกลา ขนาดบรรจุ 70ลติร/

กระสอบ 

30 กระสอบ 

 

 

 

44 ขุยมะพราว 1.ใชสําหรับเปนวัสดุปลูก สามารถเก็บ

ความชื้นไดด ีและมนํ้ีาหนักเบา 

2.เหมาะสําหรับ ผสมดนิปลูกหรือวัสดุปลูก 

100 กระสอบ 

 

 

45 มะพราวสับเล็ก มะพราวสับสําหรับผสมหนาดนิ เพื่อใหดนิ

โปรงระบายนํ้าไดด ี

100 กระสอบ 
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ลําดับท่ี รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะวัสด ุ จํานวน (หนวย) 

46 พลาสตกิดําคลุมแปลง พลาสตกิคลุมแปลง 1*400m ความหนาไม

ตํ่ากวา 30 ไมครอน 

30 มวน 

 

47 เทปน้ําหยด 1.ผลติจากพลาสตกิคุณภาพสูง ความหนา

ไมตํ่ากวา 0.20 มม. 

2. ระยะหางของรูนํ้าหยด 10 ซม. 

3. ความยาว 500 เมตรตอมวน 

10 มวน 

 

 

 

48 สแลนสดํีา มขีนาด 2เมตร ยาว 100 เมตร 1 มวน 

49 บัวรดน้ํา 1.เปนภาชนะท่ีสามารถพกพาได  

2.มท่ีีจับและฝกบัว  

3.สามารถใชรดนํ้าตนไมดวยมือ 

5 อัน 

 

 

50  รองเทาบูท รองเทาบูท พวีซีสูีงไมตากวา 18 น้ิว.  

รองเทาบูททําจากพลาสติก พวีซี ีไมยอย

สลายตามธรรมชาติกันนํ้าได 100 % 

10 คู 

 

 

51   เมล็ดพันธุผักบุงจนี  - เปนเมล็ดพันธุท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง

พันธุกรรม (non-hybrid seeds) 

- เมล็ดพันธุพชืท่ีจะสงมอบจะตองไม

หมดอายุกอนเดอืนธันวาคม 2560 

- ภาชนะท่ีบรรจุเมล็ดพันธุจะเปนใน

รูปแบบของถุงหรือกระปองก็ได  แตตองมี

เอกสารหรือตรารับรองมาตรฐานไม

ปนเปอนสารเคมี 

 

5 กก 

 

 

 

 

 

 

 

. 

52    เมล็ดพันธุถั่วฝกยาว   เปนเมล็ดพันธุท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง

พันธุกรรม (non-hybrid seeds) 

- เมล็ดพันธุพชืท่ีจะสงมอบจะตองไม

หมดอายุกอนเดอืนธันวาคม 2560 

- ภาชนะท่ีบรรจุเมล็ดพันธุจะเปนใน

รูปแบบของถุงหรือกระปองก็ได  แตตองมี

เอกสารหรือตรารับรองมาตรฐานไม

ปนเปอนสารเคมี 

4 กระปอง 
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ลําดับท่ี รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะวัสด ุ จํานวน (หนวย) 

 53  เมล็ดพันมะเขอืเปราะ 

 

 

เปนเมล็ดพันธุท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง

พันธุกรรม (non-hybrid seeds) 

- เมล็ดพันธุพชืท่ีจะสงมอบจะตองไม

หมดอายุกอนเดอืนธันวาคม 2560 
- ภาชนะท่ีบรรจุเมล็ดพันธุจะเปนใน

รูปแบบของถุงหรือกระปองก็ได  แตตองมี

เอกสารหรือตรารับรองมาตรฐานไม 

 

5 กระปอง 

 

 

 

 

 

 

 

 54 กลาพันธุมะละกอฮอลแลนด - ตองเปนพันธุพชืท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง

พันธุกรรม (non-hybrid seeds) 

- ความสูงของลําตน  ตองไมนอยกวา 30 

เซนติเมตร 

- บรรจุในถุงเพาะชําพรอมดนิปลูก  ขนาด  

3x6  น้ิว 

- หนอไมเหี่ยวแหงและไมลบีฝอ 

- ขนาดของเงาตองมเีสนผาศูนยกลางไม

นอยกวา 3 น้ิว 

 

200 ถุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

  

กลาพันธุพริกขี้หนู - ตองเปนพันธุพชืท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง

พันธุกรรม (non-hybrid seeds) 

- ความสูงของลําตน  ตองไมนอยกวา 30 

เซนติเมตร 

- บรรจุในถุงเพาะชําพรอมดนิปลูก  ขนาด  

2x3  น้ิว 

- ลําตนไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ 

 

100 ตน 

 

 

 

 

 

 

 

56  เมล็ดพันธุผักชี - เปนเมล็ดพันธุท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง 

พันธุกรรม (non-hybrid seeds)  

- เมล็ดพันธุพชืท่ีจะสงมอบจะตองไม  

หมดอายุกอนเดอืนธันวาคม 2560  
- ภาชนะท่ีบรรจุเมล็ดพันธุจะเปนใน 

รูปแบบของถุงหรือกระปองก็ได  แตตองมี

เอกสารหรือตรารับรองมาตรฐานไม 

ปนเปอนสารเคมี 

 

  

 

 

10 กก.  
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ลําดับท่ี รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะวัสด ุ จํานวน (หนวย) 

57 

 

 

 

  

   หัวพันธุตนหอม 

 

 

 

 

 - เปนพันธุพชืท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง

พันธุกรรม (non-hybrid seeds) 

- ความสูงของลําตนจากหัวพันธุ  ตองไม

นอยกวา 10 เซนติเมตร 

- หัวพันธุไมลบีฝอ  เหี่ยวเฉา 

- บรรจใุนถงุเพาะชําพร้อมดินปลกูขนาด 

2x3 นิว้ 

20 กก.  

58 

 

 

 

  

   หัวพันธุหอมแขก 

 

 

 

 

 - เปนพันธุพชืท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง

พันธุกรรม (non-hybrid seeds) 

- ความสูงของลําตนจากหัวพันธุ  ตองไม

นอยกวา 10 เซนติเมตร 

- หัวพันธุไมลบีฝอ  เหี่ยวเฉา 

- บรรจใุนถงุเพาะชําพร้อมดินปลกูขนาด 

2x3 นิว้ 

20 กก.  

59 

 

 

 

  

   กลาพันธุพริกไทย 

 

 

 

 

 - เปนพันธุพชืท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง

พันธุกรรม (non-hybrid seeds) 

- ความสูงของลําตนจากหัวพันธุ  ตองไม

นอยกวา 10 เซนติเมตร 

- หัวพันธุไมลบีฝอ  เหี่ยวเฉา 

- บรรจใุนถงุเพาะชําพร้อมดินปลกูขนาด 

2x3 นิว้ 

200 ตน.  

60 

 

 

 

  

  ตะไคร 

 

 

 

 

 - เปนพันธุพชืท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง

พันธุกรรม  

(non-hybrid seeds) 

- ความสูงของลําตนตองไมนอยกวา  30  

เซนติเมตร 

- เงาหัวตะไตรไมลบี 

- กาบนอกไมแหง 

- ลําตนไมเหลอืง 

- การเตรียมหัวพันธุไมควรเกนิ 2 วัน

หลังจากตัดแตงออกจากกอ 

- 1 กโิลกรัมตองม ี20 ตน ๆ ละ 50 กรัม 

400 กก.  
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61 

 

 

 

  

    กลาพันธุผกัเชียงดา 

 

 

 

 

  - เปนพันธุพชืท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง

พันธุกรรม (non-hybrid seeds) 

- ความสูงของลําตน  ตองไมนอยกวา 30 

เซนติเมตร 

- บรรจุในถุงเพาะชําพรอมดนิปลูก  ขนาด  

2x3  น้ิว 

- ลําตนไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ 

300 ตน   

62 

 

 

 

  

 กิ่งพันธุมะมวงพันธุนํ้าดอกไม 

 

 

 

  - เปนพันธุพชืท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง

พันธุกรรม (non-hybrid seeds) 

- ความสูงของกิ่ง  ตองไมนอยกวา 30 

เซนติเมตร 

- บรรจุในถุงเพาะชําพรอมดนิปลูก  ขนาด  

3x6  น้ิว 

- ลําตนไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ 

120 ตน  

63 

 

 

 

  

 กิ่งพันธุกรูด 

 

 

 

 - เปนพันธุพชืท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง

พันธุกรรม (non-hybrid seeds) 

- ความสูงของลําตน  ตองไมนอยกวา 30 

เซนติเมตร 

- บรรจุในถุงเพาะชําพรอมดนิปลูก  ขนาด  

2x3  น้ิว 

- ลําตนไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ 

40 ตน   

64 

 

 

 

  

 กิ่งพันธุมะนาวแปน 

 

 

 

  - เปนพันธุพชืท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง

พันธุกรรม (non-hybrid seeds) 

- ความสูงของลําตน  ตองไมนอยกวา 30 

เซนติเมตร 

- บรรจุในถุงเพาะชําพรอมดนิปลูก  ขนาด  

3x6  น้ิว 

- ลําตนไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ 

40 ตน   
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65 

 

 

 

  

    กลาพันธุกลวยนํ้าหวา 

 

 

 

 

 - เปนพันธุพชืท่ีไมมกีารดัดแปลงทาง

พันธุกรรม (non-hybrid seeds) 

- ความสูงของลําตน  ตองไมนอยกวา 30 

เซนติเมตร 

- บรรจุในถุงเพาะชําพรอมดนิปลูก  ขนาด  

2x3  น้ิว 

- ลําตนไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ 

- ขนาดของเงาตองมเีสนผาศูนยกลางไม

นอยกวา 3 น้ิว   

200 หนอ    

 

หมายเหตุ 

 รายการที่ 1- 39 สงมอบที่ คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

 รายการที่ 40-65 สงมอบที่ สถาบันบรกิารตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลติภัณฑ 

 (รายการที่ 4 สงมอบที่ คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา จํานวน 60 กระสอบ) 

 (รายการที่ 4 สงมอบที่สถาบันบรกิารตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ จํานวน  50        

                            กระสอบ) 

 

       รองศาสตราจารย ดร.เกรยีงศักดิ์ เมงอําพัน 

      รองศาสตราจารยดนุวัต  เพ็งอน 

      ผูกําหนดคุณลักษณะวัสดุ 

 

 

 

 

 


