
ลําดับที่ รายการ คุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน 

(หนวย)
หนวย

1 แกลบ  - น้ําหนัก 8-10คิว ตอลํารถยนต

- ตองมีสภาพแหงไมเปยก ไมมีกลิ่น

- เปนเปลือกขาวและไมปนเปอน

- ผูรับจางตองรับผิดชอบในการขนยายลงจากรถในแลว

เสร็จในการสงมอบของ

30 ลํา

2 รํากลาง
 - บรรจุในถุงกระสอบ น้ําหนัก 28 กิโลกรัมตอกระสอบ

- เปนรําละเอียดที่ใหมจากโรงสีขาว

- ไมมีเชื้อราและอื่นๆ ปนเปอน

- ไมมีมอดเขาทําลาย

- มีความชื้นไมเกิน 10-12 %

- เปนรําละเอียดที่ไดจากขาวเหนียวหรือขาวจาว

375 กส

3 แกลบดํา  - น้ําหนัก 8-10คิว ตอลํารถยนต

- ตองมีสภาพแหง และเผาเปนสีดํา 100%

- ไมมีการปนเปอนของเชื้อราอื่นๆ ไมมีสิ่งแปลกปลอมเจือ

ปนใดๆ

- ผูรับจางตองรับผิดชอบในการขนยายเอง

20 ลํา

4 ขุยมะพราว  - บรรจุในกระสอบ น้ําหนัก 20 กิโลกรัมตอกระสอบ

- บรรจุในถุงมิดชิดไมฉีกขาด แตกรั่ว และฟุงกระจาย

- ไมมีวัสดุอื่นปลอมปน

- มีน้ําหนักเบา ไมเปยกชื้นมากเกินไป

500 กส

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเกษตร จํานวน 41 รายการ

โครงการศูนยเรียนรูตนแบบการผลิตไมผลเกษตรอินทรีย เพื่อการพัฒนาการเกษตรสูความยั่งยืน ดานเศรษฐกิจฯ



ลําดับที่ รายการ คุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน 

(หนวย)
หนวย

5 มะพราวสับ  - บรรจุกระสอบ น้ําหนัก 20 กิโลกรัมตอกระสอบ

- เปนกาบมะพราวสับที่มีทั้งเปลือกและเยื่อใย

- มีขนาดใกลเคียงกัน

- บรรจุในถุงหรือกระสอบอยางมิดชิดไมแตกรั่ว

220 กส

6 สแลนสีดํา  - สามารถกรองแสงอาทิตยได 70%                           

 -ขนาดกวาง2เมตร ยาว100เมตร/มวน

- มีความคงทน ตอการขึง ดึง ไดดี

- หุมหอดวยพลาสติกใสไมมีรอยฉีกขาดใดๆ

10 มวน

7 ไมไผลวก  -  ลําตน ยาว  ตรง                                                 

 - ยาวประมาณ 10  เมตร                                         

 - ใชทําคาง  และค้ํายันไมผล

500 ลํา

8 กลาพันธุเงาะ  - ลําตนมีความสูงขนาด 80-100ซม                          

 -มีลําตนที่เจริญเติบโตแข็งแรง  ไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ     

 -บรรจุในถุงพลาสติก  ไมฉีกหรือผุกรอน                      

                                                           .

250 ตน

9 กลาพันธุทุเรียน  - ลําตนมีความสูงขนาด 80-100ซม                            

 -มีลําตนที่เจริญเติบโตแข็งแรง  ไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ     

 -บรรจุในถุงพลาสติก  ไมฉีกหรือผุกรอน                      

                                                           .

250 ตน

10 กลาพันธุลองกอง  - ลําตนมีความสูงขนาด 80-100ซม                            

 -มีลําตนที่เจริญเติบโตแข็งแรง  ไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ     

 -บรรจุในถุงพลาสติก  ไมฉีกหรือผุกรอน                      

                                                           .

150 ตน



ลําดับที่ รายการ คุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน 

(หนวย)
หนวย

11

กลาพันธุมะนาวแปน 28  - ลําตนมีความสูงขนาด 80-100ซม                            

 -มีลําตนที่เจริญเติบโตแข็งแรง  ไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ     

 -บรรจุในถุงพลาสติก  ไมฉีกหรือผุกรอน                      

                                                           .
150 ตน

12 กลาพันธุมะมวง  - กลาพันธุมะมวงเขียงใหญ/ฟาลั่น/หนองแซง                

 - ลําตนมีความสูงขนาด 80-100ซม                            

  -มีลําตนที่เจริญเติบโตแข็งแรง  ไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ     

   -บรรจุในถุงพลาสติก  ไมฉีกหรือผุกรอน                    

                                                             .

180 ตน

13 กลาพันธุองุน  - ลําตนมีความสูงขนาด 80-100ซม                            

   -มีลําตนที่เจริญเติบโตแข็งแรง  ไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ    

     -บรรจุในถุงพลาสติก  ไมฉีกหรือผุกรอน                  

                                                               .

50 ตน

14 กลาพันธุกลวยน้ําหวา  - พันธุปากชอง/มะลิออง                                          

 - ลําตนมีความสูงขนาด 80-100ซม                            

     -มีลําตนที่เจริญเติบโตแข็งแรง  ไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ  

       -บรรจุในถุงพลาสติก  ไมฉีกหรือผุกรอน                

                                                                 .

1500 ตน

15 กลาพันธุแกวมังกร  - ลําตนมีความสูงขนาด 80-100ซม                          

 -มีลําตนที่เจริญเติบโตแข็งแรง  ไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ     

 -บรรจุในถุงพลาสติก  ไมฉีกหรือผุกรอน                      

                                                           .

168 ตน

16 กลาพันธุเมลอน  - ลําตนมีความสูงขนาด 80-100ซม                          

 -มีลําตนที่เจริญเติบโตแข็งแรง  ไมเหี่ยวเฉา  ไมหักงอ     

 -บรรจุในถุงพลาสติก  ไมฉีกหรือผุกรอน                      

                                                           .

1200 ตน

17 ปุยอินทรียจากสัตวหมัก 1. เปนปุยที่ไดจากการเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรธรรมชาติ  

เชน  จากการเลี้ยงสุกรหลุมและไกหลุม

2.มีธุตอาหารหลัก  NPK  และธาตุอาหารรอง

5000 กส



ลําดับที่ รายการ คุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน 

(หนวย)
หนวย

18 มูลวัวแหง 1.เปนมูลวัวแหงความชื้นไมเกินรอยละ  15  โดยน้ําหนัก

2.ตองไมมีเศษวัสดุอันตราย เชน  เศษแกว วัสดุแหลมคม

และโลหะอื่นๆ  ที่เปนอันตรายเจือปน

3.หากมีวัสดุอื่นที่ไมตองการ ไดแก กรวด หิน ทราย เศษ

พลาสติก ตองไมเกินรอยละ 5 โดยน้ําหนัก

ขนาดบรรจุ  30  กิโลกรัม/กระสอบ

5000 กส

19 พลาสติกใสมุงหลังคาโรงUV7 เปอรเซนตขนาดหนากวาง3 ม. ยาว100ม. 4 มวน

20 พลาสติกใสมุงหลังคาโรงUV7 เปอรเซนตขนาดหนากวาง4 ม. ยาว100ม. 4 มวน

21 สายยางเขียว (อุปกรณสํา1. เปนสายยางเขียว ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC แท 100%

ขนาด 6 หุน

2. ความยาว 100 เมตร/มวน (ทอน้ําไทย)

6 มวน

22 สายน้ําพุง(อุปกรณสําหรั 1. ระยะหางรูน้ํา 10 ซม.

2. ขนาด 50 มม. 5 รูยาว 200เมตร

46 มวน

23 บัวรดน้ํา(อุปกรณสําหรับ1. ทําจากพลาสติกแข็ง มีหูจับ

2. มีความคงทนตอการใชงาน

5 อัน

24 ฝกบัวสแตนเลส ขนาด 6 หุน สแตนเลสอยางดี หนา 2 อัน

25 ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว หนา 8.5 มม. 200 เสน

26 ทอ PVC ขนาด 1.5 นิ้วหัวบาน หนา 8.5 มม. 200 เสน

27 ทอ PVC ขนาด 1 นิ้ว หนา 8.5 มม. 150 เสน

28 ทอ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว หนา 8.5 มม. 150 เสน

29 ขอตอตรง 2นิ้ว หนา 8.5 มม. 200 ตัว

30 ขอตอสามทาง 2 นิ้ว หนา 8.5 มม. 100 ตัว

31 หัวเจาะทอ PE ขนาด 25 มม. 25 อัน

32 ชุดหัวสปริงเกอร พรอมสายและขาตั้ง 1000 ชุด

33 ขอตอสามทาง 2นิ้ว ลด 1.5 นิ้ว หนา 8.5 มม. 200 ตัว

34 ขอตอสามทาง 1.5นิ้ว ลด 1 นิ้ว 200 ตัว

35 ขอตอตรง 3/4 นิ้ว หนา8.5 มม. 100 ตัว



ลําดับที่ รายการ คุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน 

(หนวย)
หนวย

36 ขอตอสามทาง 3/4 นิ้ว หนา8.5 มม. 200 ตัว

37 ของอ 2นิ้ว หนา 8.5 มม. 50 ตัว

38 ของอ 1.5 นิ้ว หนา 8.5 มม. 50 ตัว

39 เกลียวนอก3/4 นิ้ว หนา 8.5 มม. 300 ตัว

40 ทอ PE 1.5 นิ้ว คาดแดงยาว 100 เมตร 2 มวน

41 ทอ PE 3/4นิ้ว คาดแดงยาว 100 เมตร 25 มวน

สง ณ สํานักฟารม มหาวิทยาลัยแมโจ

  วาที่รอยตรี สมบูรณ ระดม

ผูกําหนดรายงานเอียดคุณลักษณะวัสดุ
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