
ลําดับ

ที่
รายการ คุณลักษณะเฉพาะ

จํานวน 

(หนวย)
หนวยนับ

1.รําออนที่ไมมีเชื้อราปนเปอน

2.มีโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร วิตามิน และเกลือแรตางๆ

1.ผลิตจากมูลไกแท 100%

2.ผานการฆาเชื้อแลว

3.สําหรับ รองพื้นกนหลุม และชวงเรงรากหลังการเก็บ

เกี่ยว รากแข็งแรงจึงดูดซับปุยอื่นที่ใสในดินไดอยางดี

4.ไมมีเชื้อโรคอันตรายเจือปน

3
พลาสติกดําคลุม

แปลง

พลาสติกดําคลุมแปลง 1*400 m. ความหนาไมต่ํากวา 30 

ไมครอน
10  มวน

1.ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ความหนาไมต่ํากวา 0.20

2.ระยะหางของรูน้ําหยด 20 ซม. มีอัตราการไหลไมต่ํากวา

 2 ลิตร/ชม/จุด

3.ความยาว 1000 เมตร/มวน

1.กรองน้ําเกษตรแบบดีสขนาด 2”

2.ทนแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 8.0 บาร

3.มีชองเปดระบายแรงดันทายกรอง

1.แผนพลาสติกออนทําจากโพลีเอททีลีนเรซิน

2.เปนแผนพลาสติกออนสีใส

3.ขนาดความกวางตั้งแต 3.0 เมตรขึ้นไป

4.มีขนาดความหนา 0.15 มิลลิเมตร (150 ไมครอน) กรอง

รังสียูวีไมนอยกวา 5%

1.ใชสําหรับเปนวัสดุปลูก สามารถเก็บความชื้นไดดี และมี

น้ําหนักเบา

2.มีสวยผสมของเสนใยไมเกิน 5%

8 มะพราวสับเล็ก มะพราวสับขนาดไมเกิน 1 นิ้ว 100 กระสอบ

9 ประกับพลาสติก ปะกับพลาสติกขนาด 6 หุน 500 ตัว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร จํานวน 41 รายการ

โครงการขยายผลและพัฒนาระบบการผลิตสตอรเบอรีอินทรียในโรงเรือน

5

10 ตัว

มวน

4

กรองเกษตรแบบดีส

กระสอบ

6
พลาสติก PE ใส

สําหรับคุมโรงเรือน

3

7 ขุยมะพราว

100

เทปน้ําหยด

10

1 รําออน
100

2 มูลไกอัดเม็ด

40

มวน

กิโลกรัม

กระสอบ



ลําดับ

ที่
รายการ คุณลักษณะเฉพาะ

จํานวน 

(หนวย)
หนวยนับ

1.เหมาะสําหรับทากาวเหนียวดักแมลงโดยเฉพาะ

2.พลาสติกเหลืองแข็งยืดหยุนได สามารถลางและนํามา

ทากาวใหมได

1.เปนกาวเหนียว ใชสําหรับดักจับแมลงศัตรูพืชทุกชนิด

2.เปนกาวที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น เก็บใชไดนาน ไมมีสวนผสม

ของสารพิษไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม

3.ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ขวด

1.ชื่อสามัญเชื้อรา เมธาไรเซียม อะนิโซเพล ถูกผลิตใน

รูปแบบผงเปยกน้ํา ความเขมขน 1×10
9
 cfu/gm

2.เปนเชื้อราที่มีประโยชนในการปองกันกําจัดแมลง

ศัตรูพืชจําพวกปากดูด

3.ตองมีอายุใชงานไดไมนอยกวา 3 ป นับจากวันสงมอบ

สินคา

4.ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระปอง

1.ชื่อสามัญเชื้อรา ไตรโคเดอรมา ฮารเซียนั่ม ถูกผลิตใน

รูปแบบผงเปยกน้ํา ความเขมขน 2×10
8
 cfu/gm

2.เปนเชื้อราที่มีประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคที่

เกิดจากเชื้อรา

3.ตองมีอายุใชงานไดไมนอยกวา 3 ป นับจากวันสงมอบ

สินคา

4.ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระปอง

1.ชื่อสามัญเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทีลิส ความเขมขน 

1×10
9
 cfu/gm

2.ตองมีอายุใชงานไดไมนอยกวา 3 ป นับจากวันสงมอบ

สินคา

3.ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระปอง

10 แผนเหลืองลอแมลง 1,000

60

แผน

ขวด

กระปอง

กระปอง

กระปอง
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11 กาวเหนียวดักแมลง

40

14

สารชีวภาพปองกัน

และกําจัดโรคพืช 

(บาซิลลัส ซับทีลิส)

12

สารชีวภาพกําจัด

ศัตรูพืช (เมธาไร

เซี่ยม)

60

13

สารชีวภาพกําจัด

โรคพืช (ไตรโค

เดอรมา ฮารเซียนั่ม)

60



ลําดับ

ที่
รายการ คุณลักษณะเฉพาะ

จํานวน 

(หนวย)
หนวยนับ

1.ชื่อสามัญเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส สายพันธุ 

ไอซาไว ถูกผลิตอยูในรูปน้ํา ความเขมขน 8,500 IU/mg

2.เปนจุลินทรียใชปองกันและกําจัดหนอนตางๆ

3.ตองมีอายุใชงานไดไมนอยกวา 3 ป นับจากวันสงมอบ

สินคา

3.ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระปอง

1.ชื่อสามัญเชื้อแบคทีเรีย บูเวเรีย บัสเซียนา ถูกผลิตใน

รูปแบบผงเปยกน้ํา ความเขมขน 1×10
9
 cfu/gm

2.เปนเชื้อราที่มีประโยชนในการปองกันกําจัดแมลง

ศัตรูพืชจําพวกปากดูด

3.ตองมีอายุใชงานไดไมนอยกวา 3 ป นับจากวันสงมอบ

สินคา

4.ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระปอง

17 ทริปโตฝาจ

หัวเชื้อจุลินทรียทริปโตฝาจ ประกอบไปดวยเชื้อรา บิววา

เรีย บาสเซียนา และ เมธาไรเซียม แอนิโซเฟย  เปนหัว

เชื้อจุลินทรียสายพันธุไทย ที่นํามาใชปองกันและกําจัด

แมลงศัตรูพืช อาทิ เพลี้ยออน เพลี้ยแปง เพลี้ยไฟ ไรแดง 

แมลงหวี่ขาว เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กจั่น หนอนกอ หอใบ 

แมลงสิง แมลงหลา ดวงหมัดผักทั้งชวงวัยออนและวัยแก 

ตองมีอายุใชงานไดไมนอยกวา 3 ป นับจากวันสงมอบสินคา

40 ซอง

18
สารสกัดสมุนไพร

กําจัดแมลง

สารสกัดสมุนไพรกําจัดแมลงที่มีสวนผสมของขมิ้น พริก

และสมุนไพรกําจัดแมลงอื่น ๆ

40 กระปอง

19 ปุยอินทรียอัดเม็ด tpi 1. ลักษณะทั่วไป บรรจุในกระสอบ 2 ชั้น ชั้นในเปน

พลาสติกกันความชื้นได ชั้นนอกเปนกระสอบ

50 กระสอบ

  พลาสติกสานคงทนตอการขนสง และมีรายละเอียดบน

กระสอบดังนี้

(1) ชื่อการคาและเครื่องหมายการคา

 

6015 สารชีวภาพกําจัด

ศัตรูพืช (บาซิลลัส 

ทูริงเยนซิส)

กระปอง

กระปอง
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16 สารชีวภาพกําจัด

ศัตรูพืช (บูเวเรีย 

บัสเซียนา)

60



ลําดับ

ที่
รายการ คุณลักษณะเฉพาะ

จํานวน 

(หนวย)
หนวยนับ

(2) ชนิดของผลิตภัณฑ

(3) ปริมาณบรรจุเปนน้ําหนักสุทธิ (ในระบบเมตริก)

(4) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิต

(5) ระบุวัสดุที่ใชผลิตและอัตราสวนที่ใช

(6) ระบุวันที่ผลิต และวันหมดอายุ

(7) ระบุวิธีใชการเก็บรักษาและขอควรระวัง

2. คุณสมบัติ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง

มาตรฐานปุยอินทรีย พ.ศ.2548 ประกาศ ณ วันที่ 2 

มิถุนายน 2548

(1) ขนาดของปุยไมเกิน 12.5×12.5 มิลลิเมตร

(2) ปริมาณความชื้นและสิ่งที่ระเหยไดไมเกิน 35% โดย

น้ําหนัก

(3) ปริมาณหินและกรวด ขนาดใหญกวา 5 มิลลิเมตร ไม

เกิน 5% โดยน้ําหนัก

(4) พลาสติก แกว วัสดุมีคม และโลหะอื่นๆตองไมมี

(5) ปริมาณอินทรียวัตถุ ตองไมนอยกวา 30% โดยน้ําหนัก

(6) คาความเปนกรด-ดาง (pH=5.5-8.5)

(7) อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N) ไมเกิน 20:1

(8) คาการนําไฟฟา (EC:ElectricalConductive) ไมเกิน 6 เด

ซิซีเมน/เมตร

(9) ปริมาณธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (total N) ไมนอย

กวา 1.0% โดยน้ําหนัก ฟอสฟอรัส (total P 205) ไมนอย

กวา 1.0% โดยน้ําหนัก โปรแทสเซียม (total K 20) ไมนอย

กวา 0.5% โดยน้ําหนัก

(10) การยอยสลายที่สมบูรณมากกวา 80%

(11) คุณลักษณะที่มี

- สารหนู (Arsenic) ไมเกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

แคดเมียม (cadmium) ไมเกิน 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
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ลําดับ

ที่
รายการ คุณลักษณะเฉพาะ

จํานวน 

(หนวย)
หนวยนับ

โครเมียม (Chromium) ไมเกิน 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ทองแดง (Copper) ไมเกิน 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ตะกั่ว (Lead) ไมเกิน 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ปรอท (Mercury) ไมเกิน 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

3. ไดรับมาตรฐาน IFOAM (มาตรฐานเกษตรอินทรียแหง

ประเทศไทย)

4. ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ

ปุยอินทรียนาโนชีวภาพชนิดน้ํา (บํารุงพืช เพิ่มผลผลิต)

คุณสมบัติ เปนปุยอินทรียชนิดของเหลว ประกอบดวย

ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (OM) 10%

ประโยชน ชวยเพิ่มสารอินทรียใหแกดินและพืช

ปุยอินทรียนาโนชีวภาพชนิดน้ํา (บํารุงพืช เพิ่มผลผลิต 

บํารุงดิน)

คุณสมบัติ เปนปุยอินทรียชนิดของเหลว ประกอบดวย

ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (OM) 10%

ประโยชน ชวยเพิ่มสารอินทรียใหแกดินและพืช

22 กากถั่วเหลืองบด กากถั่วเหลืองบดที่มีโปรตีนไม≤รอยละ 46 ไขมันไม≥รอย

ละ 2 กากไม≥รอยละ 7 ความชื้นไม≥รอยละ 13 เถาไม≥

รอยละ 7

10 กระสอบ

23 สารสกัดสะเดา

เขมขน

สารสกัดสะเดาเขมขน ผานการรับรองจากกรมวิชาการ

เกษตร ขนาด 1L จํานวน 10 ขวดๆละ 980 บาท

10 ขวด

24 ปลาบน ปลาปนเปนแหลงโปรตีนที่สําคัญ ใหโปรตีนสูงและมี

คุณภาพดี มีสัดสวนของกรดอะมิโน เมทไธโอนีน และ ไลซี

นอยูสูง มีแรธาตุ Ca และ P สูง และมีวิตามิน B สูง 

โดยเฉพาะไวตามิน B2 และ B12 ปลาปนเกรด 2 มีโปรตีน

ไมนอยกวา 55%

100 กิโลกรัม

25 ตอกสําหรับปก

แปลง

ตอกสําหรับปกแปลง ความยาวไมนอยกวา 25 cm. หนา

ไมนอยกวา 0.4 cm.

200 มัด

21 ปุยอินทรียนาโน

ชีวภาพชนิดน้ํา (สี

เขียว)

15

20 ปุยอินทรียนาโน

ชีวภาพชนิดน้ํา (สี

มวง)

15 ถัง

ถัง
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ลําดับ

ที่
รายการ คุณลักษณะเฉพาะ

จํานวน 

(หนวย)
หนวยนับ

ใบตองตึงสําหรับคลุมแปลง  ขนาดความยาว 1.2 เมตร

กวาง 30 เซนติเมตร

1.เปนมูลคางคาวแหง 100% ผานกระบวนการหมักแลว

2.มีคุณสมบัติไมต่ํากวาดังนี้

   (1)ไนโตรเจนไมต่ํากวา 0.5 เปอรเซ็นตตอน้ําหนัก

   (2)ฟอสฟอรัสไมต่ํากวา 15 เปอรเซ็นตตอน้ําหนัก

   (3)โพแทสเซียมไมต่ํากวา 5 เปอรเซ็นตตอน้ําหนัก

   (4)แคลเซียมไมต่ํากวา 5 เปอรเซ็นตตอน้ําหนัก

   (5)แม็กนีเซียมไมต่ํากวา 1 เปอรเซ็นตตอน้ําหนัก

3.มีผลวิเคราะหมูลคางคาวจากสถาบันที่เชื่อถือได

4.ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ

1.เปนวาลวผสมปุยแบบเวนจูรี่

2.ขนาดเสนผาศูนย 3/4"

1.เปนของอสําหรับทอพีอีงอ 90 องศา

2.ขนาด 16x16 มม

1.เปนของอสําหรับทอพีอีสามทาง

2.ขนาด 16x16x16 มม

1.รูปลอยน้ําแบบมีสามรูระยะหาง 10 ซม

2.ความกวาง 36 มม และเสนผาศูนยกลาง 22 มม

1.ขอตอเกลี่ยวนอก ขนาด 3/4"

2.เปนขอตอเลี่ยวนอกที่สามารถตอกับทอพีวีซี ขนาด 22 

มม x3/4"

1.ทอพีอีขนาด 22 มม

2.ใชสําหรับตอเทปน้ําพุง

1.มีขนาด 25 มม. หรือ 1"

2.ความยาว 200 ม

3.รับแรงดันไดตั้งแต 2.5 บารขึ้นไป

1.ทอพีอีขนาด 22 มม.

2.ความยาว 200 ม

3.รับแรงดันไดตั้งแต 2.5 บารขึ้นไป
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4

50

มวน

ชิ้นขอตอกลางสําหรับ

เทปน้ําหยด

มวน4ทอ PE ขนาด 22 มม35

100 ชิ้น

มวน

500

10

ขอตอสามทาง

วาลวผสมปุย

500 ชิ้น

ชิ้น

ของอ 90 องศา

33

ทอ PE ขนาด 25 ม.

 หรือ 1"

34

32

เทปน้ําพุง31

28

ปุยอินทรียมูล

คางคาวหมัก 100%

27

29

30

ขอตอเกลี่ยวนอก

สําหรับเทปน้ําหยด

กระสอบ

20 ตัว

10

26 ใบตองตึง
1,000 ตับ



ลําดับ

ที่
รายการ คุณลักษณะเฉพาะ

จํานวน 

(หนวย)
หนวยนับ

1.ทอพีอีขนาด 16 มม

2.ความยาว 200 ม

3.รับแรงดันไดตั้งแต 2.5 บารขึ้นไป

1.รับแรงดันไดตั้งแต 1-12 บาร

2.ขนาด 24 โวลท (AC)

3.ทนอุณหภูมิน้ําไดตั้งแต 4-70 C

4.สามารถนไปใชกับโปรแกรมตั้งเวลาแบบ AC  ได

5.ทางเขาขอตอเปนแบบตัวเมีย

1.เปนหัวน้ําหยดแบบรับแรงดันชดเชยได

2.อัตราการไหลไมนอยกวา 8 L/H

3.สามารถใชกับทอ PE/MT ขนาด 3/5 มม

4.ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น

1.เปนขอตอหัวน้ําหยดแบบ 4 ทาง

2.ขนาด 3 มม

3.สามารถใชกับทอ PE/MT ขนาด 3/5 มม

4.ขนาดบรรจุ 20 ชิ้น

1.เปนขาปกน้ําหยดกระถาง

2.ขนาดทอ 3 มม

3.สามารถใชกับทอ PE/MT ขนาด 3/5 มม

4.ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น

1.เปนใชกับทอ PE/MT ขนาด 3/5 มม ตอกับขาปกน้ําหยด

กระถาง

2.ขนาดทอ 3/5 มม

3.ความยาว 100 ม ตอมวน

              อาจารย ดร.ปรีดา นาเทเวศร

  ผูกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ

-7-

10 มวน

แพค

50 แพค

ขอตอหัวน้ําหยด

ขาปกน้ําหยด

5

20

ชิ้น

27 แพค

2 มวน

ทอไมโคร41

40

39

38 หัวน้ําหยด

36

37

ทอ PE ขนาด 16 มม

โซลินอยวาลว
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