


 

















 



รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 

 
 

ด้วยกรมพฒันาที�ดิน  มีความประสงค์จะจดัจา้งขยายเชื�อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1  พร้อมบรรจุ    เพื�อผลิต 
ปุ๋ยหมกั  จาํนวน   131,500  ซอง   สาํหรับใชใ้นราชการ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

1. สารเร่งซุปเปอร์  พด.1  สาํหรับผลิตปุ๋ยหมกั  1  ซอง  นํ�าหนกั  100  กรัม  ใชใ้นการผลิตปุ๋ยหมกั  1  ตนั 
2. สารเร่งซุปเปอร์  พด.1  สาํหรับผลิตปุ๋ยหมกั  1  ซอง  นํ�าหนกั  100  กรัม  ประกอบดว้ยเชื�อจุลินทรีย ์

ยอ่ยสลายเซลลูโลส  6  สายพนัธ์ุ  และจุลินทรียย์อ่ยสลายไขมนั  2  สายพนัธ์ุ 
2.1  แบคทีเรียยอ่ยสลายไขมนั  2  สายพนัธ์ุ  (Bacillus sp.01 , Bacillus sp.02) มีปริมาณจุลินทรียแ์ต่ละ

ชนิดไม่ตํ�ากวา่ 107  เซลลต่์อกรัม 
2.2  แอคติโนมยัซีสยอ่ยสลายเซลลูโลส  2  สายพนัธ์ุ (Streptomyces sp.01 , Streptomyces sp.02 )  มีปริมาณ 

จุลินทรียแ์ต่ละชนิดไม่ตํ�ากวา่ 107 เซลลต่์อกรัม 
2.3  ราย่อยสลายเซลลูโลส  4  สายพนัธ์ุ (Scytalidium sp. , Chaetomium sp. , Corynascus sp. , 

Scopulariopsis sp.)    มีปริมาณจุลินทรียแ์ต่ละชนิดไม่ตํ�ากวา่ 105  เซลล์ต่อกรัมและปริมาณจุลินทรียร์วมทั�งหมดตอ้ง
ไม่ตํ�ากวา่  1010  เซลลต่์อซอง   โดยมีความชื�นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต ์

3. วธีิการขยายเชื�อ  และ  inoculum  ตามเทคโนโลยขีองกรมพฒันาที�ดิน   
4. เชื�อจุลินทรียต์อ้งบรรจุในซองฟอลย์ (aluminium foil)  เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + aluminium 

foil + pp.)  และผนึก (seal)  จนสนิททั�งสี�ดา้น  ไม่มีรอยรั�ว  อากาศถ่ายเทไม่ได ้  สามารถป้องกนันํ�าและความชื�น 
ไดเ้ป็นอยา่งดี  สะดวกในการนาํมาใชแ้ละเก็บรักษา  พร้อมทั�งแจง้วนัผลิตและวนัหมดอายภุายใน  1  ปี  และระบุวา่
หา้มซื�อขายบนซองที�บรรจุดว้ย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1  ขนาด 120x160 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ�ากวา่ 80 ไมครอน  
พิมพ ์3 สี หนา้-หลงั (พื�นขาว) ตวัอกัษรบนซองฟอลย์มีทั�งสีนํ�าเงินและสีแดงตามตวัอยา่งแบบที�เป็นภาพสี แนบทา้ย
ประกาศนี�   (รายละเอียดและตวัอยา่งรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน ) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1  เป็นกล่องกระดาษที�มีความหนา 5 ชั� น และแข็งแรงทนทาน   
ไม่เสียหายต่อการขนยา้ย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1  กล่องละ  50  ซอง   กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1  มีขนาด
กวา้ง 21.3 ซม.  ยาว 30.5 ซม.  สูง 24.5 ซม.  ตวัอกัษรและภาพบนกล่องมีสีแดง  ตามตวัอย่างแบบที�เป็นภาพสีแนบ
ทา้ยประกาศนี�   (รายละเอียดและตวัอยา่งรูปแบบจริงใหติ้ดต่อสอบถามกองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน ) 

7. สารเร่งจาํนวนดงักล่าวตอ้งจดัส่งไปที�สาํนกังานพฒันาที�ดินเขต 7  จงัหวดัน่าน 
 8. เชื�อจุลินทรียท์ั�ง  8  ชนิดนี�   สงวนลิขสิทธิV ห้ามผูรั้บจา้งนาํเชื�อจุลินทรียท์ั�ง  8  ชนิดนี�   ไปขาย / ให้  แลกเปลี�ยน

เผยแพร่ต่อสาธารณชน  หรือกระทาํดว้ยประการใดๆ  อนัอาจเป็นเหตุให้เชื�อจุลินทรียด์งักล่าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลที�สาม  หากผูรั้บจา้งฝ่าฝืนจะตอ้งถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย  และชดใชค้่าเสียหายอนัเกิดจาก
การฝ่าฝืนใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง 
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9. ให้มีการสุ่มตวัอยา่งจดัส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   เพื�อการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที�กรมพฒันาที�ดินกาํหนด  โดยสุ่มเก็บตวัอยา่งเมื�อสินคา้ไดจ้ดัส่งถึงปลายทางแลว้  ทั�งนี� ให้ดาํเนินการสุ่ม
ตวัอยา่งมาจาํนวน  30  ซอง  จากจาํนวนจดัจา้งขยายเชื�อนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100,000 ซอง  ถา้จดัจา้งขยายเชื�อมากกว่า  
100,000  ซอง  ขึ�นไป  ใหด้าํเนินการสุ่มตวัอยา่งมาจาํนวน 60 ซอง  และวธีิการสุ่มใหเ้ป็นไปอยา่งทั�วถึง 

10. คุณสมบติัของผูรั้บจา้ง 
 ตอ้งมีห้องปฏิบติัการจุลินทรียที์�มีความพร้อมดา้นอุปกรณ์  เทคนิค  เจา้หน้าที�เทคนิคดา้นจุลินทรีย ์ และ

เครื�องมือวิทยาศาสตร์  ได้แก่  ตูเ้ขี�ยเชื�อจุลินทรีย ์ ถงัหมกัเชื�อจุลินทรีย ์ ตูบ้่มเชื�อจุลินทรีย ์ หมอ้นึ� งความดนัไอนํ� า
สําหรับฆ่าเชื�อ เครื�องผสมเชื�อจุลินทรีย ์   มีโรงงานผลิตและบรรจุผลิตภณัฑ์จุลินทรีย ์   สําหรับทาํเป็นผลิตภณัฑ ์
จุลินทรียเ์ชิงพาณิชย ์

 
 



รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 

 

 
ดว้ยกรมพฒันาที�ดิน  มีความประสงค์จะจดัจา้งขยายเชื�อสารเร่งซุปเปอร์ พด.2   พร้อมบรรจุ    เพื�อผลิต 

นํ�าหมกัชีวภาพ  จาํนวน   187,500  ซอง    สาํหรับใชใ้นราชการ  ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  สาํหรับผลิตนํ�าหมกัชีวภาพ 1 ซอง  นํ�าหนกั 25 กรัม  ใชใ้นการผลิตนํ�าหมกั
ชีวภาพ  50  ลิตร 

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  สาํหรับผลิตนํ�าหมกัชีวภาพ  1  ซอง  นํ�าหนกั  25  กรัม  ประกอบดว้ยจุลินทรีย ์  
5  สายพนัธ์ุ 

2.1  ยสีต ์ 1  สายพนัธ์ุ (Pichia sp.) 
2.2  แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค   1  สายพนัธ์ุ (Lactobacillus sp.01) 
2.3  แบคทีเรียยอ่ยโปรตีน  1  สายพนัธ์ุ (Bacillus sp.03) 
2.4  แบคทีเรียยอ่ยไขมนั  1  สายพนัธ์ุ (Bacillus sp.04) 
2.5  แบคทีเรียละลายอนินทรียฟ์อสฟอรัส  1  สายพนัธ์ุ (Burkholderia sp.) 
 

จุลินทรียแ์ต่ละชนิดมีปริมาณไม่ตํ�ากวา่  107  เซลลต่์อกรัม  และปริมาณจุลินทรียร์วมทั�งหมดตอ้งไม่ 
ตํ�ากวา่    1010  เซลลต่์อซอง  โดยมีความชื�นไม่เกิน  10  เปอร์เซ็นต ์

3. วธีิการขยายเชื�อ  และ  inoculum  ตามเทคโนโลยขีองกรมพฒันาที�ดิน   
4. เชื�อจุลินทรียต์อ้งบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil)  เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 

aluminium foil + pp.)  และผนึก (seal)  จนสนิททั�งสี�ดา้น  ไม่มีรอยรั�ว  อากาศถ่ายเทไม่ได ้ สามารถป้องกนันํ� า
และความชื�นไดเ้ป็นอยา่งดี  สะดวกในการนาํมาใช้และเก็บรักษา  พร้อมทั�งแจง้วนัผลิตและวนัหมดอายุภายใน   
1   ปี และระบุวา่หา้มซื�อขายบนซองที�บรรจุดว้ย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2  ขนาด 100x150 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ�ากว่า  
80 ไมครอน  พิมพ ์3 สี หนา้-หลงั (พื�นขาว) ตวัอกัษรบนซองฟอล์ยมีทั�งสีเขียวและสีแดงตามตวัอยา่งแบบที�เป็น
ภาพสี แนบทา้ยประกาศนี�   (รายละเอียดและตวัอยา่งรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน ) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2  เป็นกล่องกระดาษที�มีความหนา 5 ชั� น และแข็งแรงทนทาน   
ไม่เสียหายต่อการขนยา้ย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2  กล่องละ 100  ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2    
มีขนาดกวา้ง 22.2  ซม.  ยาว  28  ซม.  สูง 22 ซม.  ตวัอกัษรและภาพบนกล่องมีสีเขียว ตามตวัอยา่งแบบที�เป็นภาพสีแนบ
ทา้ยประกาศนี�   (รายละเอียดและตวัอยา่งรูปแบบจริงใหติ้ดต่อสอบถามกองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน) 

7. สารเร่งจาํนวนดงักล่าวตอ้งจดัส่งไปที�สาํนกังานพฒันาที�ดินเขต 7  จงัหวดัน่าน 
 
 
 



 2

8. เชื�อจุลินทรียท์ั�ง  5  สายพนัธ์ุนี�   สงวนลิขสิทธิU ห้ามผูรั้บจา้งนาํเชื�อจุลินทรียท์ั�ง  5  ชนิดนี�   ไปขาย / ให ้  
แลกเปลี�ยนเผยแพร่ต่อสาธารณชน  หรือกระทาํดว้ยประการใดๆ  อนัอาจเป็นเหตุให้เชื�อจุลินทรียด์งักล่าวตกไป
อยูใ่นความครอบครองของบุคคลที�สาม หากผูรั้บจา้งฝ่าฝืนจะตอ้งถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย  และชดใชค้่าเสียหาย
อนัเกิดจากการฝ่าฝืนใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง 

9. ให้มีการสุ่มตวัอย่างจดัส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพื�อการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที�กรมพฒันาที�ดินกาํหนด  โดยสุ่มเก็บตวัอยา่งเมื�อสินคา้ไดจ้ดัส่งถึงปลายทางแลว้  ทั�งนี� ให้ดาํเนินการสุ่ม
ตวัอยา่งมาจาํนวน  30  ซอง  จากจาํนวนจดัจา้งขยายเชื�อนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100,000 ซอง  ถา้จดัจา้งขยายเชื�อมากกวา่  
100,000  ซอง  ขึ�นไปใหด้าํเนินการสุ่มตวัอยา่งมาจาํนวน 60 ซอง  และวธีิการสุ่มใหเ้ป็นไปอยา่งทั�วถึง 

10. คุณสมบติัของผูรั้บจา้ง 
 ต้องมีห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที� มีความพร้อมด้านอุปกรณ์  เทคนิค  เจ้าหน้าที� เทคนิคด้าน 

จุลินทรีย ์ และเครื�องมือวิทยาศาสตร์  ไดแ้ก่  ตูเ้ขี�ยเชื�อจุลินทรีย ์ ถงัหมกัเชื�อจุลินทรีย ์ ตูบ้่มเชื�อจุลินทรีย ์ หมอ้นึ� ง
ความดนัไอนํ�าสาํหรับฆ่าเชื�อ เครื�องผสมเชื�อจุลินทรีย ์   มีโรงงานผลิตและบรรจุผลิตภณัฑ์จุลินทรีย ์   สําหรับทาํเป็น
ผลิตภณัฑจุ์ลินทรียเ์ชิงพาณิชย ์

 

 

 
 

 

 

 



รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 

 

 
ด้วยกรมพัฒนาที� ดิน  มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื� อสารเร่งซุปเปอร์ พด.3    พร้อมบรรจุเพื�อผลิต

เชื�อจุลินทรียค์วบคุมเชื�อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช  จาํนวน   95,000  ซอง   สําหรับใช้ในราชการ  ตาม
รายละเอียดดงัต่อไปนี�  

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.3  สําหรับผลิตเชื�อจุลินทรียค์วบคุมเชื�อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช 1 ซอง  
นํ�าหนกั  25 กรัม ใชใ้นการผลิตเชื�อจุลินทรียค์วบคุมเชื�อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช  100  กิโลกรัม 

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.3  สําหรับผลิตเชื�อจุลินทรีย์ควบคุมเชื�อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช  1  ซอง  
นํ�าหนกั  25 กรัม  ประกอบดว้ย 

2.1   Trichoderma  viride  1  สายพนัธ์ุ 
2.2   Bacillus sp.05  1  สายพนัธ์ุ  
จุลินทรียแ์ต่ละชนิดมีปริมาณไม่ตํ�ากวา่  107  เซลลต่์อกรัม  และปริมาณจุลินทรียร์วมทั�งหมดตอ้งไม่ตํ�ากวา่ 

1010  เซลลต่์อซอง  โดยมีความชื�นไม่เกิน  10  เปอร์เซ็นต ์  
3. วธีิการขยายเชื�อ  และ  inoculum  ตามเทคโนโลยขีองกรมพฒันาที�ดิน  ดงัเอกสารแนบทา้ย 
4. เชื�อจุลินทรียต์อ้งบรรจุในซองฟอลย์ (aluminium foil)  เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + aluminium 

foil + pp.)  และผนึก (seal)  จนสนิททั�งสี�ดา้น  ไม่มีรอยรั�ว  อากาศถ่ายเทไม่ได ้ สามารถป้องกนันํ� าและความชื�น 
ไดเ้ป็นอยา่งดี  สะดวกในการนาํมาใชแ้ละเก็บรักษา  พร้อมทั�งแจง้วนัผลิตและวนัหมดอายุภายใน  1  ปี  และระบุวา่
หา้มซื�อขายบนซองที�บรรจุดว้ย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3  ขนาด 100x150 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ�ากว่า  
80 ไมครอน  พิมพ ์3 สี หนา้-หลงั (พื�นขาว) ตวัอกัษรบนซองฟอลย์มีทั�งสีฟ้าและสีแดงตามตวัอยา่งแบบที�เป็นภาพสี 
แนบทา้ยประกาศนี�   (รายละเอียดและตวัอยา่งรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3  เป็นกล่องกระดาษที�มีความหนา 5 ชั� น และแข็งแรงทนทาน   
ไม่เสียหายต่อการขนยา้ย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3  กล่องละ 100  ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3    
มีขนาดกวา้ง 22.2  ซม.  ยาว  28  ซม.  สูง 22 ซม.  ตวัอกัษรและภาพบนกล่องมีสีฟ้า ตามตวัอยา่งแบบที�เป็นภาพสีแนบทา้ย
ประกาศนี�   (รายละเอียดและตวัอยา่งรูปแบบจริงใหติ้ดต่อสอบถามกองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน) 

7. สารเร่งจาํนวนดงักล่าวตอ้งจดัส่งไปที�สาํนกังานพฒันาที�ดินเขต 7  จงัหวดัน่าน 
8. เชื�อจุลินทรียท์ั�ง  2  ชนิดนี�   สงวนลิขสิทธิV ห้ามผูรั้บจา้งนาํเชื�อจุลินทรียท์ั�ง  2  ชนิดนี�   ไปขาย / ให้  แลกเปลี�ยน

เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทาํด้วยประการใดๆอนัอาจเป็นเหตุให้เชื�อจุลินทรีย์ดงักล่าวตกไปอยู่ในความ 
ครอบครองของบุคคลที�สาม  หากผูรั้บจา้งฝ่าฝืนจะตอ้งถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย  และชดใชค้่าเสียหายอนัเกิดจาก
การฝ่าฝืนใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง 
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9. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   เพื�อการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานที�กรมพัฒนาที� ดินกําหนด  โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเมื�อสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว  ทั� งนี�  
ใหด้าํเนินการสุ่มตวัอยา่งมาจาํนวน  30  ซอง  จากจาํนวนจดัจา้งขยายเชื�อนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100,000 ซอง  ถา้จดัจา้ง
ขยายเชื�อมากกว่า  100,000  ซอง ขึ� นไป  ให้ดาํเนินการสุ่มตวัอย่างมาจาํนวน 60 ซอง  และวิธีการสุ่มให้เป็นไป 
อยา่งทั�วถึง 

10. คุณสมบติัของผูรั้บจา้ง 
ตอ้งมีเครื�องมือวทิยาศาสตร์  ไดแ้ก่  ถงัหมกัเชื�อจุลินทรีย ์ ตูบ้่มเชื�อจุลินทรีย ์ หมอ้นึ� งความดนัไอนํ� าสําหรับ

ฆ่าเชื�อสําหรับผลิตเป็นอุตสาหกรรม  เครื�องผสมเชื�อจุลินทรีย ์ และเครื�องปิดผนึกซอง   ห้องปฏิบติัการจุลินทรียที์�มี
ความพร้อมดา้นอุปกรณ์  เทคนิค  และเจา้หนา้ที�เทคนิคดา้นจุลินทรีย ์ และโรงงานผลิตการขยายเชื�อพร้อมสถานที�ผึ�งเชื�อ    
สาํหรับทาํเป็นผลิตภณัฑจุ์ลินทรียเ์ชิงพาณิชย ์
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ดว้ยกรมพฒันาที�ดิน มีความประสงค์จะจดัจา้งขยายเชื�อสารเร่งซุปเปอร์ พด.6   พร้อมบรรจุ   เพื�อผลิตสาร
บําบัดนํ� า เสีย  ขจัดกลิ�นเหม็น และกําจัดลูกนํ� ายุงรําคาญ  จํานวน  59,500  ซอง  สําหรับใช้ในราชการ   
ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.6    สําหรับผลิตสารบาํบดันํ� าเสีย  ขจดักลิ�นเหม็น และกาํจดัลูกนํ� ายุงรําคาญ 1 ซอง  
นํ�าหนกั 25 กรัม   ใชใ้นการผลิตสารบาํบดันํ�าเสียและขจดักลิ�นเหมน็  50  ลิตร  และใชใ้นการกาํจดัลูกนํ�ายงุรําคาญ 

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.6    สําหรับผลิตสารบาํบดันํ� าเสีย  ขจดักลิ�นเหม็น  และกาํจดัลูกนํ� ายุงรําคาญ  1 ซอง  
นํ� าหนัก 25 กรัม  ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที�กรมพฒันาที�ดินได้คดัเลือกไวแ้ล้วโดยเฉพาะ จาํนวน 5 สายพนัธ์ุ   
ดงัต่อไปนี�  

2.1  ยสีต ์1 สายพนัธ์ุ (Saccharomyces sp. 01)  
2.2  แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 1 สายพนัธ์ุ (Lactobacillus sp.02) 
2.3  แบคทีเรียยอ่ยโปรตีน (Bacillus sp.06) 
2.4  แบคทีเรียยอ่ยไขมนั (Bacillus sp.07)  
2.5  แบคทีเรียกาํจดัลูกนํ�ายงุรําคาญ (Bacillus sp.08) 
จุลินทรียแ์ต่ละชนิดมีปริมาณไม่ตํ�ากวา่ 107  เซลลต่์อกรัม  ปริมาณจุลินทรียร์วมทั�งหมดตอ้งไม่ตํ�ากวา่ 1010 

เซลลต่์อซอง  โดยมีความชื�นไม่เกิน  10 เปอร์เซ็นต ์
3. วธีิการขยายเชื�อและ inoculum ตามเทคโนโลยขีองกรมพฒันาที�ดิน  
4.  เชื�อจุลินทรียต์อ้งบรรจุในซองฟอลย์ (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + aluminium 

foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั�งสี�ดา้น ไม่มีรอยรั�ว อากาศถ่ายเทไม่ได ้สามารถป้องกนันํ�าและความชื�นไดเ้ป็น
อยา่งดี สะดวกในการนาํมาใชแ้ละเก็บรักษา พร้อมทั�งแจง้วนัผลิตและวนัหมดอายภุายใน 1 ปี และระบุวา่หา้ม 
ซื�อขายบนซองที�บรรจุดว้ย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6  ขนาด 100x150 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ�ากวา่ 80 ไมครอน  
พิมพ ์3 สี หน้า-หลงั (พื�นขาว) ตวัอกัษรบนซองฟอล์ยมีทั�งสีม่วงและสีแดงตามตวัอยา่งแบบที�เป็นภาพสี แนบทา้ย
ประกาศนี�   (รายละเอียดและตวัอยา่งรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6  เป็นกล่องกระดาษที�มีความหนา 5 ชั�น และแข็งแรงทนทาน  ไม่
เสียหายต่อการขนยา้ย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6  กล่องละ 100  ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6   มีขนาด
กวา้ง 22.2  ซม.  ยาว  28  ซม.  สูง 22 ซม.  ตวัอกัษรและภาพบนกล่องมีสีม่วง ตามตวัอย่างแบบที�เป็นภาพสีแนบทา้ย
ประกาศนี�   (รายละเอียดและตวัอยา่งรูปแบบจริงใหติ้ดต่อสอบถามกองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน) 

7. สารเร่งจาํนวนดงักล่าวตอ้งจดัส่งไปที�สาํนกังานพฒันาที�ดินเขต 7  จงัหวดัน่าน 
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8. เชื�อจุลินทรียท์ั�ง 5 ชนิดนี�สงวนลิขสิทธิX   หา้มผูรั้บจา้งนาํเชื�อจุลินทรียท์ั�ง 5 ชนิดนี�  ไปขาย / ให้  แลกเปลี�ยน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทาํด้วยประการใดๆอนัอาจเป็นเหตุให้เชื�อจุลินทรีย์ดงักล่าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลที�สาม หากผูรั้บจา้งฝ่าฝืนจะตอ้งถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย และชดใชค้่าเสียหายอนัเกิดจาก
การฝ่าฝืนใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง 

9. ให้มีการสุ่มตวัอย่างจดัส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  เพื�อการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที� กรมพัฒนาที� ดินกําหนด  โดย สุ่ม เก็บตัวอย่าง เ มื� อ สินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว  ทั� งนี�  
ใหด้าํเนินการสุ่มตวัอยา่งมาจาํนวน  30  ซอง  จากจาํนวนจดัจา้งขยายเชื�อนอ้ยกวา่หรือ เท่ากบั  100,000 ซอง  ถา้จดัจา้ง
ขยายเชื�อมากกว่า  100,000  ซอง  ขึ�นไปให้ดาํเนินการสุ่มตวัอย่างมาจาํนวน 60 ซอง  และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่าง
ทั�วถึง 

10. คุณสมบติัของผูรั้บจา้ง 
 ตอ้งมีเครื� องมือวิทยาศาสตร์  ได้แก่  ถังหมกัเชื�อจุลินทรีย ์ ตูบ้่มเชื�อจุลินทรีย ์ หม้อนึ� งความดันไอนํ� า

สาํหรับฆ่าเชื�อสาํหรับผลิตเป็นอุตสาหกรรม  เครื�องผสมเชื�อจุลินทรีย ์ และเครื�องปิดผนึกซอง   ห้องปฏิบติัการจุลินทรีย์
ที�มีความพร้อมดา้นอุปกรณ์  เทคนิค  และเจา้หนา้ที�เทคนิคดา้นจุลินทรีย ์ และโรงงานผลิตการขยายเชื�อพร้อมสถานที�
ผึ�งเชื�อ    สาํหรับทาํเป็นผลิตภณัฑจุ์ลินทรียเ์ชิงพาณิชย ์
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ดว้ยกรมพฒันาที�ดิน  มีความประสงคจ์ะจดัจา้งขยายเชื�อสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  พร้อมบรรจุ  เพื�อผลิตสาร

ควบคุมแมลงศตัรูพืช   จาํนวน  98,000  ซอง    สาํหรับใชใ้นราชการ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.7   สาํหรับผลิตสารควบคุมแมลงศตัรูพืช  1 ซอง นํ� าหนกั 25 กรัม ใชใ้นการผลิตสาร

ควบคุมแมลงศตัรูพืช 50 ลิตร 
2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.7   สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศตัรูพืช  1 ซอง นํ� าหนกั 25 กรัม  ประกอบด้วย 

จุลินทรียที์�กรมพฒันาที�ดินไดค้ดัเลือกไวแ้ลว้โดยเฉพาะ จาํนวน  3  สายพนัธ์ุ  ดงัต่อไปนี�  
2.1 ยสีต ์1 สายพนัธ์ุ (Saccharomyces sp.02)    
2.2 แบคทีเรียผลิตกรดอะซีติก 1 สายพนัธ์ุ (Gluconobacter  sp.)     
2.3 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก 1 สายพนัธ์ุ (Lactobacillus sp.03)   

จุลินทรียแ์ต่ละชนิดตอ้งมีปริมาณไม่ตํ�ากว่า 107 เซลล์ต่อกรัม และปริมาณจุลินทรียร์วมทั�งหมดตอ้ง 
ไม่ตํ�ากวา่ 1010 เซลลต่์อซอง โดยมีความชื�นไม่เกิน10 เปอร์เซ็นต ์

3.  วธีิการขยายเชื�อและ inoculum ตามเทคโนโลยขีองกรมพฒันาที�ดิน  
4.  เชื�อจุลินทรียต์้องบรรจุในซองฟอล์ย  (aluminium foil)  เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ  (OPE + 

aluminium foil + pp.) และผนึก (seal)  จนสนิททั�งสี�ดา้น  ไม่มีรอยรั�ว  อากาศถ่ายเทไม่ได ้สามารถป้องกนันํ� าและ
ความชื�นไดเ้ป็นอย่างดี สะดวกในการนาํมาใช้และเก็บรักษา  พร้อมทั�งแจง้วนัผลิตและวนัหมดอายุภายใน 1  ปี   
และระบุวา่หา้มซื�อขายบนซองที�บรรจุดว้ย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  ขนาด 100x150 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 80 ไมครอน  
พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พื�นขาว) ตวัอกัษรบนซองฟอล์ยมีทั� งสีเขียวและสีนํ� าตาลตามตวัอย่างแบบที�เป็นภาพสี  
แนบทา้ยประกาศนี�   (รายละเอียดและตวัอยา่งรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  เป็นกล่องกระดาษที�มีความหนา 5 ชั�น และแข็งแรงทนทานไม่เสียหาย
ต่อการขนยา้ย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  กล่องละ 100  ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 มีขนาดกวา้ง 22.2  ซม.  
ยาว  28  ซม.  สูง 22 ซม.  ตวัอกัษรและภาพบนกล่องมีสีเขียว ตามตวัอย่างแบบที�เป็นภาพสีแนบท้ายประกาศนี�
(รายละเอียดและตวัอยา่งรูปแบบจริงใหติ้ดต่อสอบถามกองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน) 

7. สารสารเร่งจาํนวนดงักล่าวตอ้งจดัส่งไปที�สาํนกังานพฒันาที�ดินเขต 7  จงัหวดัน่าน 
8. เชื� อจุลินทรีย์ทั� ง 3 ชนิดนี�  สงวนลิขสิทธิW ห้ามผู ้รับจ้างนําเชื� อจุลินทรีย์ทั� ง 3 ชนิดนี�  ไปขาย / ให ้ 

แลกเปลี�ยนเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทาํดว้ยประการใดๆอนัอาจเป็นเหตุใหเ้ชื�อจุลินทรียด์งักล่าวตกไปอยูใ่น
ความครอบครองของบุคคลที�สาม หากผูรั้บจา้งฝ่าฝืนจะตอ้งถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย และชดใชค้่าเสียหายอนัเกิด
จากการฝ่าฝืนใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง 
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9. ให้มีการสุ่มตวัอย่างจดัส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   เพื�อการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที� กรมพัฒนาที� ดินกําหนด  โดยสุ่ม เก็บตัวอย่าง เ มื� อ สินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว  ทั� งนี�  
ให้ดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งมาจาํนวน  30  ซอง  จากจาํนวนจดัจา้งขยายเชื�อนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100,000 ซอง  ถา้จดัจา้ง
ขยายเชื�อมากกวา่  100,000  ซอง  ขึ�นไป  ใหด้าํเนินการสุ่มตวัอยา่งมาจาํนวน 60 ซอง  และวธีิการสุ่มใหเ้ป็นไปอยา่งทั�วถึง 

10. คุณสมบติัของผูรั้บจา้ง 
 ตอ้งมีเครื� องมือวิทยาศาสตร์  ได้แก่  ถงัหมกัเชื�อจุลินทรีย์  ตู ้บ่มเชื�อจุลินทรีย์  หมอ้นึ� งความดันไอนํ� า

สาํหรับฆ่าเชื�อสาํหรับผลิตเป็นอุตสาหกรรม  เครื�องผสมเชื�อจุลินทรีย ์ และเครื�องปิดผนึกซอง   ห้องปฏิบติัการจุลินทรีย์
ที�มีความพร้อมดา้นอุปกรณ์  เทคนิค  และเจา้หนา้ที�เทคนิคดา้นจุลินทรีย ์ และโรงงานผลิตการขยายเชื�อพร้อมสถานที�
ผึ�งเชื�อ    สาํหรับทาํเป็นผลิตภณัฑจุ์ลินทรียเ์ชิงพาณิชย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


