รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ด้วยกรมพัฒนาที ดิ น มี ความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื อสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.1 พร้ อมบรรจุ เพือผลิ ต
ปุ๋ ยหมัก จํานวน 131,500 ซอง สําหรับใช้ในราชการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
1. สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.1 สําหรับผลิตปุ๋ ยหมัก 1 ซอง นําหนัก 100 กรัม ใช้ในการผลิตปุ๋ ยหมัก 1 ตัน
2. สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.1 สําหรับผลิตปุ๋ ยหมัก 1 ซอง นําหนัก 100 กรัม ประกอบด้วยเชื อจุลินทรี ย ์
ย่อยสลายเซลลูโลส 6 สายพันธุ์ และจุลินทรี ยย์ อ่ ยสลายไขมัน 2 สายพันธุ์
2.1 แบคทีเรี ยย่อยสลายไขมัน 2 สายพันธุ์ (Bacillus sp.01 , Bacillus sp.02) มีปริ มาณจุลินทรี ยแ์ ต่ละ
ชนิดไม่ตากว่
ํ า 107 เซลล์ต่อกรัม
2.2 แอคติโนมัยซี สย่อยสลายเซลลูโลส 2 สายพันธุ์ (Streptomyces sp.01 , Streptomyces sp.02 ) มีปริ มาณ
จุลินทรี ยแ์ ต่ละชนิดไม่ตากว่
ํ า 107 เซลล์ต่อกรัม
2.3 ราย่อยสลายเซลลูโลส 4 สายพันธุ์ (Scytalidium sp. , Chaetomium sp. , Corynascus sp. ,
Scopulariopsis sp.) มีปริ มาณจุลินทรี ยแ์ ต่ละชนิ ดไม่ตากว่
ํ า 105 เซลล์ต่อกรัมและปริ มาณจุลินทรี ยร์ วมทังหมดต้อง
ไม่ตากว่
ํ า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชืนไม่เกิน 10 เปอร์ เซ็นต์
3. วิธีการขยายเชือ และ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาทีดิน
4. เชือจุลินทรี ยต์ อ้ งบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + aluminium
foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททังสี ด้าน ไม่มีรอยรัว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้ องกันนําและความชืน
ได้เป็ นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมทังแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และระบุวา่
ห้ามซื อขายบนซองทีบรรจุดว้ ย
5. ซองบรรจุสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.1 ขนาด 120x160 มม. อลูมิเนี ยมฟอล์ยมีความหนาไม่ตากว่
ํ า 80 ไมครอน
พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทงสี
ั นาเงิ
ํ นและสี แดงตามตัวอย่างแบบทีเป็ นภาพสี แนบท้าย
ประกาศนี (รายละเอียดและตัวอย่างรู ปแบบจริ งติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน )
6. กล่ อ งบรรจุ ส ารเร่ ง ซุ ป เปอร์ พด.1 เป็ นกล่ อ งกระดาษที มี ค วามหนา 5 ชัน และแข็ ง แรงทนทาน
ไม่เสี ยหายต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.1 กล่องละ 50 ซอง กล่องบรรจุสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.1 มีขนาด
กว้าง 21.3 ซม. ยาว 30.5 ซม. สู ง 24.5 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีแดง ตามตัวอย่างแบบทีเป็ นภาพสี แนบ
ท้ายประกาศนี (รายละเอียดและตัวอย่างรู ปแบบจริ งให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน )
7. สารเร่ งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่ งไปทีสํานักงานพัฒนาทีดินเขต 7 จังหวัดน่าน
8. เชือจุลินทรี ยท์ งั 8 ชนิดนี สงวนลิขสิ ทธิV ห้ามผูร้ ับจ้างนําเชื อจุลินทรี ยท์ งั 8 ชนิ ดนี ไปขาย / ให้ แลกเปลียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน หรื อกระทําด้วยประการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุให้เชื อจุลินทรี ยด์ งั กล่ าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลทีสาม หากผูร้ ับจ้างฝ่ าฝื นจะต้องถูกดําเนิ นคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสี ยหายอันเกิดจาก
การฝ่ าฝื นให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง
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9. ให้มีการสุ่ มตัวอย่างจัดส่ งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีกรมพัฒนาทีดินกําหนด โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างเมือสิ นค้าได้จดั ส่ งถึงปลายทางแล้ว ทังนี ให้ดาํ เนิ นการสุ่ ม
ตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื อน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100,000 ซอง ถ้าจัดจ้างขยายเชื อมากกว่า
100,000 ซอง ขึนไป ให้ดาํ เนินการสุ่ มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุ่ มให้เป็ นไปอย่างทัวถึง
10. คุณสมบัติของผูร้ ับจ้าง
ต้องมีห้องปฏิ บตั ิการจุลินทรี ยท์ ีมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคนิ ค เจ้าหน้าทีเทคนิ คด้านจุลินทรี ย ์ และ
เครื องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตูเ้ ขี ยเชื อจุลินทรี ย ์ ถังหมักเชื อจุ ลินทรี ย ์ ตูบ้ ่มเชื อจุ ลินทรี ย ์ หม้อนึ งความดันไอนํา
สําหรั บฆ่าเชื อ เครื องผสมเชื อจุ ลินทรี ย ์ มี โรงงานผลิ ตและบรรจุ ผลิ ตภัณฑ์จุลินทรี ย ์ สําหรั บทําเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์
จุลินทรี ยเ์ ชิงพาณิ ชย์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ด้วยกรมพัฒนาทีดิ น มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื อสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.2 พร้ อมบรรจุ เพือผลิ ต
นําหมักชีวภาพ จํานวน 187,500 ซอง สําหรับใช้ในราชการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
1. สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.2 สําหรับผลิตนําหมักชี วภาพ 1 ซอง นําหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตนําหมัก
ชีวภาพ 50 ลิตร
2. สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.2 สําหรับผลิตนําหมักชีวภาพ 1 ซอง นําหนัก 25 กรัม ประกอบด้วยจุลินทรี ย ์
5 สายพันธุ์
2.1 ยีสต์ 1 สายพันธุ์ (Pichia sp.)
2.2 แบคทีเรี ยผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ์ (Lactobacillus sp.01)
2.3 แบคทีเรี ยย่อยโปรตีน 1 สายพันธุ์ (Bacillus sp.03)
2.4 แบคทีเรี ยย่อยไขมัน 1 สายพันธุ์ (Bacillus sp.04)
2.5 แบคทีเรี ยละลายอนินทรี ยฟ์ อสฟอรัส 1 สายพันธุ์ (Burkholderia sp.)
จุลินทรี ยแ์ ต่ละชนิ ดมีปริ มาณไม่ตากว่
ํ า 107 เซลล์ต่อกรัม และปริ มาณจุลินทรี ยร์ วมทังหมดต้องไม่
ตํากว่า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชืนไม่เกิน 10 เปอร์ เซ็นต์
3. วิธีการขยายเชือ และ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาทีดิน
4. เชื อจุ ลินทรี ยต์ อ้ งบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลื อบพลาสติ กชนิ ดหนาแบบ (OPE +
aluminium foil + pp.) และผนึ ก (seal) จนสนิ ททังสี ด้าน ไม่มีรอยรัว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้ องกันนํา
และความชื นได้เป็ นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมทังแจ้งวันผลิ ตและวันหมดอายุภายใน
1 ปี และระบุวา่ ห้ามซื อขายบนซองทีบรรจุดว้ ย
5. ซองบรรจุ ส ารเร่ ง ซุ ป เปอร์ พด.2 ขนาด 100x150 มม. อลู มิ เ นี ย มฟอล์ ย มี ค วามหนาไม่ ต ากว่
ํ า
80 ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทงสี
ั เขียวและสี แดงตามตัวอย่างแบบทีเป็ น
ภาพสี แนบท้ายประกาศนี (รายละเอียดและตัวอย่างรู ปแบบจริ งติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน )
6. กล่ อ งบรรจุ ส ารเร่ ง ซุ ป เปอร์ พด.2 เป็ นกล่ อ งกระดาษที มี ค วามหนา 5 ชัน และแข็ ง แรงทนทาน
ไม่เสี ยหายต่อการขนย้าย บรรจุ สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.2 กล่ องละ 100 ซอง กล่ องบรรจุ สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.2
มีขนาดกว้าง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สู ง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีเขียว ตามตัวอย่างแบบทีเป็ นภาพสี แนบ
ท้ายประกาศนี (รายละเอียดและตัวอย่างรู ปแบบจริ งให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
7. สารเร่ งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่ งไปทีสํานักงานพัฒนาทีดินเขต 7 จังหวัดน่าน
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8. เชื อจุลินทรี ยท์ งั 5 สายพันธุ์นี สงวนลิ ขสิ ทธิU ห้ามผูร้ ับจ้างนําเชื อจุลินทรี ยท์ งั 5 ชนิ ดนี ไปขาย / ให้
แลกเปลี ยนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน หรื อกระทําด้วยประการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุให้เชื อจุลินทรี ยด์ งั กล่าวตกไป
อยูใ่ นความครอบครองของบุคคลทีสาม หากผูร้ ับจ้างฝ่ าฝื นจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสี ยหาย
อันเกิดจากการฝ่ าฝื นให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง
9. ให้มีการสุ่ มตัวอย่างจัดส่ งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิ น เพือการตรวจสอบคุ ณภาพให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีกรมพัฒนาทีดินกําหนด โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างเมือสิ นค้าได้จดั ส่ งถึงปลายทางแล้ว ทังนี ให้ดาํ เนิ นการสุ่ ม
ตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื อน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100,000 ซอง ถ้าจัดจ้างขยายเชื อมากกว่า
100,000 ซอง ขึนไปให้ดาํ เนินการสุ่ มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุ่ มให้เป็ นไปอย่างทัวถึง
10. คุณสมบัติของผูร้ ับจ้าง
ต้ อ งมี ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารจุ ลิ น ทรี ย์ ที มี ค วามพร้ อ มด้ า นอุ ป กรณ์ เทคนิ ค เจ้ า หน้ า ที เทคนิ ค ด้ า น
จุลินทรี ย ์ และเครื องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตูเ้ ขียเชื อจุลินทรี ย ์ ถังหมักเชื อจุลินทรี ย ์ ตูบ้ ่มเชื อจุลินทรี ย ์ หม้อนึ ง
ความดันไอนําสําหรับฆ่าเชือ เครื องผสมเชือจุลินทรี ย ์ มีโรงงานผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์จุลินทรี ย ์ สําหรับทําเป็ น
ผลิตภัณฑ์จุลินทรี ยเ์ ชิงพาณิ ชย์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ด้วยกรมพัฒนาที ดิ น มี ความประสงค์ จะจัดจ้างขยายเชื อสารเร่ งซุ ป เปอร์ พด.3 พร้ อมบรรจุ เพื อผลิ ต
เชื อจุลินทรี ยค์ วบคุ มเชื อสาเหตุโรครากและโคนเน่ าของพืช จํานวน 95,000 ซอง สําหรับใช้ในราชการ ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี
1. สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.3 สําหรั บผลิ ตเชื อจุ ลินทรี ยค์ วบคุ มเชื อสาเหตุ โรครากและโคนเน่ าของพืช 1 ซอง
นําหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตเชือจุลินทรี ยค์ วบคุมเชือสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช 100 กิโลกรัม
2. สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.3 สําหรั บผลิ ตเชื อจุ ลิ นทรี ย ์ควบคุ มเชื อสาเหตุ โรครากและโคนเน่ าของพืช 1 ซอง
นําหนัก 25 กรัม ประกอบด้วย
2.1 Trichoderma viride 1 สายพันธุ์
2.2 Bacillus sp.05 1 สายพันธุ์
จุลินทรี ยแ์ ต่ละชนิดมีปริ มาณไม่ตากว่
ํ า 107 เซลล์ต่อกรัม และปริ มาณจุลินทรี ยร์ วมทังหมดต้องไม่ตากว่
ํ า
10
10 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชืนไม่เกิน 10 เปอร์ เซ็นต์
3. วิธีการขยายเชือ และ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาทีดิน ดังเอกสารแนบท้าย
4. เชือจุลินทรี ยต์ อ้ งบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิ ดหนาแบบ (OPE + aluminium
foil + pp.) และผนึ ก (seal) จนสนิ ททังสี ด้าน ไม่มีรอยรัว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้ องกันนําและความชื น
ได้เป็ นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมทังแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และระบุวา่
ห้ามซื อขายบนซองทีบรรจุดว้ ย
5. ซองบรรจุ ส ารเร่ ง ซุ ป เปอร์ พด.3 ขนาด 100x150 มม. อลู มิ เ นี ย มฟอล์ ย มี ค วามหนาไม่ ต ากว่
ํ า
80 ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทงสี
ั ฟ้าและสี แดงตามตัวอย่างแบบทีเป็ นภาพสี
แนบท้ายประกาศนี (รายละเอียดและตัวอย่างรู ปแบบจริ งติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
6. กล่ อ งบรรจุ ส ารเร่ ง ซุ ป เปอร์ พด.3 เป็ นกล่ อ งกระดาษที มี ค วามหนา 5 ชัน และแข็ ง แรงทนทาน
ไม่ เสี ย หายต่อการขนย้าย บรรจุ ส ารเร่ ง ซุ ป เปอร์ พด.3 กล่ องละ 100 ซอง กล่ องบรรจุ ส ารเร่ ง ซุ ปเปอร์ พด.3
มีขนาดกว้าง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สู ง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีฟ้า ตามตัวอย่างแบบทีเป็ นภาพสี แนบท้าย
ประกาศนี (รายละเอียดและตัวอย่างรู ปแบบจริ งให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
7. สารเร่ งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่ งไปทีสํานักงานพัฒนาทีดินเขต 7 จังหวัดน่าน
8. เชือจุลินทรี ยท์ งั 2 ชนิดนี สงวนลิขสิ ทธิV ห้ามผูร้ ับจ้างนําเชื อจุลินทรี ยท์ งั 2 ชนิ ดนี ไปขาย / ให้ แลกเปลียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน หรื อกระทําด้วยประการใดๆอันอาจเป็ นเหตุ ให้เชื อจุ ลินทรี ย ์ดงั กล่ าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลทีสาม หากผูร้ ับจ้างฝ่ าฝื นจะต้องถูกดําเนิ นคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสี ยหายอันเกิดจาก
การฝ่ าฝื นให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง
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9. ให้มี ก ารสุ่ ม ตัวอย่า งจัดส่ ง ให้ก องเทคโนโลยีชี ว ภาพทางดิ น เพื อการตรวจสอบคุ ณ ภาพให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานที กรมพัฒ นาที ดิ น กํา หนด โดยสุ่ ม เก็ บ ตัว อย่ า งเมื อสิ นค้ า ได้ จ ัด ส่ ง ถึ ง ปลายทางแล้ ว ทังนี
ให้ดาํ เนินการสุ่ มตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชือน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100,000 ซอง ถ้าจัดจ้าง
ขยายเชื อมากกว่า 100,000 ซอง ขึ นไป ให้ดาํ เนิ นการสุ่ มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธี การสุ่ มให้เป็ นไป
อย่างทัวถึง
10. คุณสมบัติของผูร้ ับจ้าง
ต้องมีเครื องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ถังหมักเชื อจุลินทรี ย ์ ตูบ้ ่มเชื อจุลินทรี ย ์ หม้อนึ งความดันไอนําสําหรับ
ฆ่าเชื อสําหรับผลิ ตเป็ นอุตสาหกรรม เครื องผสมเชื อจุ ลินทรี ย ์ และเครื องปิ ดผนึ กซอง ห้องปฏิ บตั ิการจุลินทรี ยท์ ี มี
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคนิค และเจ้าหน้าทีเทคนิ คด้านจุลินทรี ย ์ และโรงงานผลิตการขยายเชื อพร้อมสถานทีผึงเชื อ
สําหรับทําเป็ นผลิตภัณฑ์จุลินทรี ยเ์ ชิงพาณิ ชย์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ด้วยกรมพัฒนาทีดิ น มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื อสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.6 พร้ อมบรรจุ เพือผลิตสาร
บํา บัด นําเสี ย ขจัด กลิ นเหม็ น และกํา จัด ลู ก นํ ายุ ง รํ า คาญ จํา นวน 59,500 ซอง สํ า หรั บ ใช้ ใ นราชการ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
1. สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.6 สําหรับผลิตสารบําบัดนําเสี ย ขจัดกลินเหม็น และกําจัดลูกนํายุงรําคาญ 1 ซอง
นําหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตสารบําบัดนําเสี ยและขจัดกลินเหม็น 50 ลิตร และใช้ในการกําจัดลูกนํายุงรําคาญ
2. สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.6 สําหรับผลิตสารบําบัดนําเสี ย ขจัดกลินเหม็น และกําจัดลูกนํายุงรําคาญ 1 ซอง
นําหนัก 25 กรั ม ประกอบด้ว ยจุ ลิ น ทรี ย ์ที กรมพัฒ นาที ดิ นได้ค ดั เลื อ กไว้แ ล้วโดยเฉพาะ จํา นวน 5 สายพัน ธุ์
ดังต่อไปนี
2.1 ยีสต์ 1 สายพันธุ์ (Saccharomyces sp. 01)
2.2 แบคทีเรี ยผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ์ (Lactobacillus sp.02)
2.3 แบคทีเรี ยย่อยโปรตีน (Bacillus sp.06)
2.4 แบคทีเรี ยย่อยไขมัน (Bacillus sp.07)
2.5 แบคทีเรี ยกําจัดลูกนํายุงรําคาญ (Bacillus sp.08)
จุลินทรี ยแ์ ต่ละชนิ ดมีปริ มาณไม่ตากว่
ํ า 107 เซลล์ต่อกรัม ปริ มาณจุลินทรี ยร์ วมทังหมดต้องไม่ตากว่
ํ า 1010
เซลล์ต่อซอง โดยมีความชืนไม่เกิน 10 เปอร์ เซ็นต์
3. วิธีการขยายเชือและ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาทีดิน
4. เชื อจุลินทรี ยต์ อ้ งบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + aluminium
foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททังสี ด้าน ไม่มีรอยรัว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้ องกันนําและความชืนได้เป็ น
อย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมทังแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และระบุวา่ ห้าม
ซื อขายบนซองทีบรรจุดว้ ย
5. ซองบรรจุสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.6 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนี ยมฟอล์ยมีความหนาไม่ตากว่
ํ า 80 ไมครอน
พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทงสี
ั ม่วงและสี แดงตามตัวอย่างแบบทีเป็ นภาพสี แนบท้าย
ประกาศนี (รายละเอียดและตัวอย่างรู ปแบบจริ งติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
6. กล่ องบรรจุ ส ารเร่ ง ซุ ปเปอร์ พด.6 เป็ นกล่ องกระดาษที มี ค วามหนา 5 ชัน และแข็ง แรงทนทาน ไม่
เสี ยหายต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.6 กล่องละ 100 ซอง กล่องบรรจุสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.6 มีขนาด
กว้าง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สู ง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่ องมี สีม่วง ตามตัวอย่างแบบทีเป็ นภาพสี แนบท้าย
ประกาศนี (รายละเอียดและตัวอย่างรู ปแบบจริ งให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
7. สารเร่ งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่ งไปทีสํานักงานพัฒนาทีดินเขต 7 จังหวัดน่าน
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8. เชือจุลินทรี ยท์ งั 5 ชนิดนีสงวนลิขสิ ทธิX ห้ามผูร้ ับจ้างนําเชือจุลินทรี ยท์ งั 5 ชนิ ดนี ไปขาย / ให้ แลกเปลียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน หรื อกระทําด้วยประการใดๆอันอาจเป็ นเหตุ ให้เชื อจุ ลินทรี ย ์ดงั กล่ าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลทีสาม หากผูร้ ับจ้างฝ่ าฝื นจะต้องถูกดําเนิ นคดี ตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสี ยหายอันเกิดจาก
การฝ่ าฝื นให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง
9. ให้มีการสุ่ มตัวอย่างจัดส่ งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิ น เพือการตรวจสอบคุ ณภาพให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานที กรมพั ฒ นาที ดิ น กํ า หนด โดยสุ่ มเก็ บ ตั ว อย่ า งเมื อสิ นค้ า ได้ จ ั ด ส่ งถึ ง ปลายทางแล้ ว ทั งนี
ให้ดาํ เนินการสุ่ มตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื อน้อยกว่าหรื อ เท่ากับ 100,000 ซอง ถ้าจัดจ้าง
ขยายเชื อมากกว่า 100,000 ซอง ขึนไปให้ดาํ เนิ นการสุ่ มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุ่ มให้เป็ นไปอย่าง
ทัวถึง
10. คุณสมบัติของผูร้ ับจ้าง
ต้องมี เครื องมื อวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ถังหมักเชื อจุ ลิ นทรี ย ์ ตูบ้ ่ มเชื อจุ ลิ นทรี ย ์ หม้อนึ งความดันไอนํา
สําหรับฆ่าเชือสําหรับผลิตเป็ นอุตสาหกรรม เครื องผสมเชื อจุลินทรี ย ์ และเครื องปิ ดผนึ กซอง ห้องปฏิบตั ิการจุลินทรี ย ์
ทีมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคนิ ค และเจ้าหน้าทีเทคนิ คด้านจุลินทรี ย ์ และโรงงานผลิตการขยายเชื อพร้อมสถานที
ผึงเชือ สําหรับทําเป็ นผลิตภัณฑ์จุลินทรี ยเ์ ชิงพาณิ ชย์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ด้วยกรมพัฒนาทีดิ น มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื อสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.7 พร้ อมบรรจุ เพือผลิ ตสาร
ควบคุมแมลงศัตรู พืช จํานวน 98,000 ซอง สําหรับใช้ในราชการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
1. สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.7 สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรู พืช 1 ซอง นําหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตสาร
ควบคุมแมลงศัตรู พืช 50 ลิตร
2. สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.7 สําหรับผลิ ตสารควบคุ มแมลงศัตรู พืช 1 ซอง นําหนัก 25 กรั ม ประกอบด้วย
จุลินทรี ยท์ ีกรมพัฒนาทีดินได้คดั เลือกไว้แล้วโดยเฉพาะ จํานวน 3 สายพันธุ์ ดังต่อไปนี
2.1 ยีสต์ 1 สายพันธุ์ (Saccharomyces sp.02)
2.2 แบคทีเรี ยผลิตกรดอะซี ติก 1 สายพันธุ์ (Gluconobacter sp.)
2.3 แบคทีเรี ยผลิตกรดแลคติก 1 สายพันธุ์ (Lactobacillus sp.03)
จุลินทรี ยแ์ ต่ละชนิ ดต้องมีปริ มาณไม่ตากว่
ํ า 107 เซลล์ต่อกรัม และปริ มาณจุลินทรี ยร์ วมทังหมดต้อง
ไม่ตากว่
ํ า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชืนไม่เกิน10 เปอร์ เซ็นต์
3. วิธีการขยายเชือและ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาทีดิน
4. เชื อจุ ลิ นทรี ยต์ ้องบรรจุ ใ นซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลื อบพลาสติ กชนิ ดหนาแบบ (OPE +
aluminium foil + pp.) และผนึ ก (seal) จนสนิ ททังสี ด้าน ไม่มีรอยรัว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้ องกันนําและ
ความชื นได้เป็ นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้ อมทังแจ้งวันผลิ ตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี
และระบุวา่ ห้ามซื อขายบนซองทีบรรจุดว้ ย
5. ซองบรรจุสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.7 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนี ยมฟอล์ยมีความหนาไม่ตากว่
ํ า 80 ไมครอน
พิ มพ์ 3 สี หน้า -หลัง (พืนขาว) ตัวอัก ษรบนซองฟอล์ ย มี ท งสี
ั เขี ย วและสี นําตาลตามตัว อย่า งแบบที เป็ นภาพสี
แนบท้ายประกาศนี (รายละเอียดและตัวอย่างรู ปแบบจริ งติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
6. กล่องบรรจุสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.7 เป็ นกล่องกระดาษทีมีความหนา 5 ชัน และแข็งแรงทนทานไม่เสี ยหาย
ต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.7 กล่องละ 100 ซอง กล่องบรรจุสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.7 มีขนาดกว้าง 22.2 ซม.
ยาว 28 ซม. สู ง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่ องมี สีเขี ยว ตามตัวอย่างแบบที เป็ นภาพสี แนบท้ายประกาศนี
(รายละเอียดและตัวอย่างรู ปแบบจริ งให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
7. สารสารเร่ งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่ งไปทีสํานักงานพัฒนาทีดินเขต 7 จังหวัดน่าน
8. เชื อจุ ลิ น ทรี ย์ท ัง 3 ชนิ ด นี สงวนลิ ข สิ ท ธิW ห้ า มผู ้รั บ จ้า งนํา เชื อจุ ลิ น ทรี ย ์ท ัง 3 ชนิ ด นี ไปขาย / ให้
แลกเปลียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน หรื อกระทําด้วยประการใดๆอันอาจเป็ นเหตุให้เชื อจุลินทรี ยด์ งั กล่าวตกไปอยูใ่ น
ความครอบครองของบุคคลทีสาม หากผูร้ ับจ้างฝ่ าฝื นจะต้องถูกดําเนิ นคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสี ยหายอันเกิด
จากการฝ่ าฝื นให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง
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9. ให้มีการสุ่ มตัวอย่างจัดส่ งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพือการตรวจสอบคุ ณภาพให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานที กรมพั ฒ นาที ดิ น กํ า หนด โดยสุ่ มเก็ บ ตั ว อย่ า งเมื อสิ นค้ า ได้ จ ั ด ส่ งถึ ง ปลายทางแล้ ว ทั งนี
ให้ดาํ เนิ นการสุ่ มตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื อน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100,000 ซอง ถ้าจัดจ้าง
ขยายเชือมากกว่า 100,000 ซอง ขึนไป ให้ดาํ เนินการสุ่ มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุ่ มให้เป็ นไปอย่างทัวถึง
10. คุณสมบัติของผูร้ ับจ้าง
ต้องมี เครื องมื อวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ถังหมักเชื อจุ ลิ นทรี ย ์ ตู ้บ่มเชื อจุ ลิ นทรี ย ์ หม้อนึ งความดันไอนํา
สําหรับฆ่าเชือสําหรับผลิตเป็ นอุตสาหกรรม เครื องผสมเชื อจุลินทรี ย ์ และเครื องปิ ดผนึ กซอง ห้องปฏิบตั ิการจุลินทรี ย ์
ทีมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคนิ ค และเจ้าหน้าทีเทคนิ คด้านจุลินทรี ย ์ และโรงงานผลิตการขยายเชื อพร้อมสถานที
ผึงเชือ สําหรับทําเป็ นผลิตภัณฑ์จุลินทรี ยเ์ ชิงพาณิ ชย์

