
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

 

  ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ 
พด.1  พร้อมบรรจุ เพ่ือผลิตปุ๋ยหมัก จํานวน  18,000 ซอง  สําหรับใช้ในราชการ ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สําหรบัผลิตปุ๋ยหมัก 1 ซอง นํ้าหนัก 100 กรัม ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก  1  ตัน 
2. สารเร่งซุปเปอร์  พด.1  สําหรับผลิตปุ๋ยหมกั  1  ซอง  นํ้าหนัก  100  กรัม  ประกอบด้วยเช้ือจุลินทรีย์ 

ย่อยสลายเซลลูโลส  6  สายพันธ์ุ  และจลุนิทรีย์ย่อยสลายไขมัน  2  สายพันธ์ุ 
2.1  แบคทีเรยีย่อยสลายไขมัน  2  สายพันธ์ุ  (Bacillus sp.01 , Bacillus sp.02) มปีริมาณจุลินทรีย์ 

แต่ละชนิดไม่ตํ่ากว่า 107  เซลล์ต่อกรัม 
2.2  แอคติโนมัยซีสย่อยสลายเซลลูโลส  2  สายพันธ์ุ (Streptomyces sp.01 , Streptomyces sp.02 )   

มีปริมาณจุลินทรีย์แต่ละชนิดไม่ตํ่ากว่า 107 เซลล์ต่อกรัม 
2.3  ราย่อยสลายเซลลูโลส  4  สายพันธ์ุ (Scytalidium sp. , Chaetomium sp. , Corynascus sp. , 

Scopulariopsis sp.) มีปริมาณจุลินทรีย์แต่ละชนิดไม่ตํ่ากว่า 105  เซลล์ต่อกรัมและปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมด 
ต้องไม่ตํ่ากว่า 1010  เซลล์ต่อซอง  โดยมีความช้ืนไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 

3. เช้ือจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil)  เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 
aluminium foil + pp.)  และผนึก (seal)  จนสนิททั้งสี่ด้าน  ไม่มีรอยรั่ว  อากาศถ่ายเทไม่ได้  สามารถป้องกันนํ้า
และความช้ืนได้เป็นอย่างดี  สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา  พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน  1  ปี  
และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย 

4. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1  ขนาด 120x160 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ่ากว่า 80 
ไมครอน  พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีนํ้าเงินและสีแดงตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสี 
แนบท้ายประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

5. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา 5 ช้ัน และแข็งแรงทนทาน ไม่เสียหาย
ต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 กล่องละ 50 ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1  มีขนาดกว้าง  21.3 ซม.  
ยาว 30.5 ซม.  สูง 24.5 ซม.  ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีแดง  ตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสีแนบท้ายประกาศน้ี  
(รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ) 

6. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย 
7. เช้ือจุลินทรีย์ทั้ง 8 ชนิดน้ี  สงวนลิขสิทธ์ิห้ามผู้รับจ้างนําเช้ือจุลินทรีย์ทั้ง  8  ชนิดน้ี  ไปขาย / ให้  แลกเปลี่ยน

เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เช้ือจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจาก
การฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

8. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกรมพัฒนาที่ดินกําหนด  โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเมื่อสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว  ทั้งน้ีให้ดําเนินการ 
สุ่มตัวอย่างมาจํานวน  30  ซอง  จากจํานวนจัดจ้างขยายเช้ือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง  ถ้าจัดจ้างขยายเช้ือ
มากกว่า  100,000  ซอง  ขึ้นไป  ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง  และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 

 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
 

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ 
พด.2 พร้อมบรรจุ เพ่ือผลิตนํ้าหมักชีวภาพ จํานวน 19,000 ซอง สําหรับใช้ในราชการ  ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  สําหรับผลิตนํ้าหมกัชีวภาพ 1 ซอง  นํ้าหนัก 25 กรัม  ใช้ในการผลิตนํ้าหมกั
ชีวภาพ  50  ลิตร 

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  สําหรับผลิตนํ้าหมกัชีวภาพ  1  ซอง  นํ้าหนัก  25  กรัม  ประกอบด้วยจุลินทรีย์   
5  สายพันธ์ุ 

2.1  ยีสต์  1  สายพันธ์ุ (Pichia sp.) 
2.2  แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค   1  สายพันธ์ุ (Lactobacillus sp.01) 
2.3  แบคทีเรียย่อยโปรตีน  1  สายพันธ์ุ (Bacillus sp.03) 
2.4  แบคทีเรียย่อยไขมัน  1  สายพันธ์ุ (Bacillus sp.04) 
2.5  แบคทีเรียละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัส  1  สายพันธ์ุ (Burkholderia sp.) 
 

จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ตํ่ากว่า  107  เซลล์ต่อกรัม  และปริมาณจุลินทรีย์รวมท้ังหมดต้องไม่ 
ตํ่ากว่า  1010  เซลล์ต่อซอง  โดยมีความช้ืนไม่เกิน  10  เปอร์เซ็นต์ 

3. เช้ือจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil)  เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 
aluminium foil + pp.)  และผนึก (seal)  จนสนิททั้งสี่ด้าน  ไม่มีรอยรั่ว  อากาศถ่ายเทไม่ได้  สามารถป้องกันนํ้า
และความช้ืนได้เป็นอย่างดี  สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา  พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน   
1 ปี และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย 

4. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2  ขนาด 100x150 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ่ากว่า  
80 ไมครอน  พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีเขียวและสีแดงตามตัวอย่างแบบที่ 
เป็นภาพสี แนบท้ายประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ) 

5. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2  เป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา 5 ช้ัน และแข็งแรงทนทาน   
ไม่เสียหายต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2  กล่องละ 100  ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2    
มีขนาดกว้าง 22.2  ซม.  ยาว  28  ซม.  สูง 22 ซม.  ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีเขียว ตามตัวอย่างแบบท่ีเป็นภาพสี
แนบท้ายประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

6. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย 
7. เช้ือจุลินทรีย์ทั้ง  5  สายพันธ์ุน้ี  สงวนลิขสิทธ์ิห้ามผู้รับจ้างนําเช้ือจุลินทรีย์ทั้ง  5  ชนิดน้ี  ไปขาย / ให้   

แลกเปลี่ยนเผยแพร่ต่อสาธารณชน  หรือกระทําด้วยประการใดๆ  อันอาจเป็นเหตุให้เช้ือจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่
ในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  และชดใช้ค่าเสียหายอัน
เกิดจากการฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

8. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กรมพัฒนาท่ีดินกําหนด  โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเมื่อสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว  ทั้งน้ีให้ดําเนินการสุ่ม
ตัวอย่างมาจํานวน  30  ซอง  จากจํานวนจัดจ้างขยายเช้ือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง  ถ้าจัดจ้างขยายเช้ือ
มากกว่า  100,000  ซอง  ขึ้นไปให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง  และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
 
 



 
รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 

 
 

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน  โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด.3    
พร้อมบรรจุเพ่ือผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช  จํานวน   15,000  ซอง   สําหรับใช้ใน
ราชการ  ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.3  สําหรับผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช 1 ซอง  
นํ้าหนัก  25 กรัม ใช้ในการผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช  100  กิโลกรัม 

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.3  สําหรับผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช  1  ซอง  
นํ้าหนัก  25 กรัม  ประกอบด้วย 

2.1   Trichoderma  viride  1  สายพันธ์ุ 
2.2   Bacillus sp.05  1  สายพันธ์ุ  
จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ตํ่ากว่า  107  เซลล์ต่อกรัม  และปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดต้องไม่ตํ่ากว่า 

1010  เซลล์ต่อซอง  โดยมีความช้ืนไม่เกิน  10  เปอร์เซ็นต์   
3. เช้ือจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil)  เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 

aluminium foil + pp.)  และผนึก (seal)  จนสนิททั้งสี่ด้าน  ไม่มีรอยรั่ว  อากาศถ่ายเทไม่ได้  สามารถป้องกันนํ้า
และความช้ืนได้เป็นอย่างดี  สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา  พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน  1  ปี  
และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย 

4. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3  ขนาด 100x150 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ่ากว่า  
80 ไมครอน  พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีฟ้าและสีแดงตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสี 
แนบท้ายประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

5. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3  เป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา 5 ช้ัน และแข็งแรงทนทาน   
ไม่เสียหายต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3  กล่องละ 100 ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3   
มีขนาดกว้าง 22.2  ซม.  ยาว  28  ซม.  สูง 22 ซม.  ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีฟ้า ตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสีแนบ
ท้ายประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 
    6. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย 

7. เช้ือจุลินทรีย์ทั้ง  2  ชนิดน้ี  สงวนลิขสิทธ์ิห้ามผู้รับจ้างนําเช้ือจุลินทรีย์ทั้ง  2  ชนิดน้ี  ไปขาย / ให้  แลกเปลี่ยน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทําด้วยประการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เช้ือจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในความ 
ครอบครองของบุคคลท่ีสาม  หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจาก
การฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

8. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ ดินกําหนด  โดยสุ่มเ ก็บตัวอย่างเมื่อสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว  ทั้ งน้ี 
ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน  30  ซอง  จากจํานวนจัดจ้างขยายเช้ือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง  ถ้า
จัดจ้างขยายเช้ือมากกว่า  100,000  ซอง ขึ้นไป  ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง  และวิธีการสุ่มให้เป็นไป 
อย่างทั่วถึง 
 
 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

 
 

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์  
พด.6   พร้อมบรรจุ   เพ่ือผลิตสารบําบัดนํ้าเสีย  ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกนํ้ายุงรําคาญ  จํานวน  11,000  ซอง  
สําหรับใช้ในราชการ ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.6  สําหรับผลิตสารบําบัดนํ้าเสีย  ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกนํ้ายุงรําคาญ 1 ซอง  
นํ้าหนัก 25 กรัม   ใช้ในการผลิตสารบําบัดนํ้าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น  50  ลิตร  และใช้ในการกําจัดลูกนํ้ายุงรําคาญ 

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.6    สําหรับผลิตสารบําบัดนํ้าเสีย  ขจัดกลิ่นเหม็น  และกําจัดลูกนํ้ายุงรําคาญ  1 ซอง  
นํ้าหนัก 25 กรัม  ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกไว้แล้วโดยเฉพาะ จํานวน 5 สายพันธ์ุ   
ดังต่อไปน้ี 

2.1  ยีสต์ 1 สายพันธ์ุ (Saccharomyces sp. 01)  
2.2  แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธ์ุ (Lactobacillus sp.02) 
2.3  แบคทีเรียย่อยโปรตีน (Bacillus sp.06) 
2.4  แบคทีเรียย่อยไขมัน (Bacillus sp.07)  
2.5  แบคทีเรียกําจัดลูกนํ้ายุงรําคาญ (Bacillus sp.08) 
จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ตํ่ากว่า 107  เซลล์ต่อกรัม  ปริมาณจุลินทรีย์รวมท้ังหมดต้องไม่ตํ่ากว่า 

1010 เซลล์ต่อซอง  โดยมีความช้ืนไม่เกิน  10 เปอร์เซ็นต์ 
3.  เช้ือจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 

aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด้าน ไม่มีรอยร่ัว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันนํ้าและ
ความช้ืนได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และ
ระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย 

4. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6  ขนาด 100x150 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ่ากว่า 80 
ไมครอน  พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีม่วงและสีแดงตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสี 
แนบท้ายประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

5. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6  เป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา 5 ช้ัน และแข็งแรงทนทาน  ไม่เสียหาย
ต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6  กล่องละ 100  ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6   มีขนาดกว้าง 
22.2  ซม.  ยาว  28  ซม.  สูง 22 ซม.  ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีม่วง ตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสีแนบท้ายประกาศ
น้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

6. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย 
7. เช้ือจุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดน้ีสงวนลิขสิทธ์ิ  ห้ามผู้รับจ้างนําเช้ือจุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดนี้ ไปขาย / ให้  แลกเปลี่ยน

เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทําด้วยประการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เช้ือจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

8. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ กรมพัฒนาที่ ดิน กําหนด   โดยสุ่ ม เ ก็บ ตัวอ ย่าง เมื่ อสินค้ าไ ด้จั ดส่ งถึ งปลายทางแล้ว   ทั้ ง น้ี 
ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน  30  ซอง  จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือ เท่ากับ  100,000 ซอง  ถ้า
จัดจ้างขยายเช้ือมากกว่า  100,000  ซอง  ขึ้นไปให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง  และวิธีการสุ่มให้เป็นไป
อย่างทั่วถึง 



 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

 
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน  โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์  

พด .7  พร้อมบรรจุ  เ พ่ือผลิตสารควบคุมแมลงศัตรู พืช จํานวน 19,000 ซอง   สําหรับใช้ในราชการ  
ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.7  สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช  1 ซอง นํ้าหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตสาร
ควบคุมแมลงศัตรูพืช 50 ลิตร 

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.7   สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช  1 ซอง นํ้าหนัก 25 กรัม  ประกอบด้วย 
จุลินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกไว้แล้วโดยเฉพาะ จํานวน  3  สายพันธ์ุ  ดังต่อไปน้ี 

2.1 ยีสต์ 1 สายพันธ์ุ (Saccharomyces sp.02)    
2.2 แบคทีเรียผลิตกรดอะซีติก 1 สายพันธ์ุ (Gluconobacter  sp.)     
2.3 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก 1 สายพันธ์ุ (Lactobacillus sp.03)   

จุลินทรีย์แต่ละชนิดต้องมีปริมาณไม่ตํ่ากว่า 107 เซลล์ต่อกรัม และปริมาณจุลินทรีย์รวมท้ังหมดต้อง 
ไม่ตํ่ากว่า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความช้ืนไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 

3.  เช้ือจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย  (aluminium foil)  เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ  (OPE + 
aluminium foil + pp.) และผนึก (seal)  จนสนิททั้งสี่ด้าน  ไม่มีรอยรั่ว  อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันนํ้าและ
ความช้ืนได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา  พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1  ปี   
และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย 

4. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  ขนาด 100x150 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ่ากว่า 80 ไมครอน  
พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีเขียวและสีนํ้าตาลตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสี  
แนบท้ายประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

5. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  เป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา 5 ช้ัน และแข็งแรงทนทานไม่เสียหาย
ต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  กล่องละ 100  ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 มีขนาดกว้าง 22.2  
ซม.  ยาว  28  ซม.  สูง 22 ซม.  ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีเขียว ตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสีแนบท้ายประกาศน้ี
(รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 
  6. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย 
   7. เช้ือจุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดน้ี สงวนลิขสิทธ์ิห้ามผู้รับจ้างนําเช้ือจุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดน้ี ไปขาย / ให้  แลกเปลี่ยน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทําด้วยประการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เช้ือจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

8. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด  โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเม่ือสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว ทั้งน้ีให้ดําเนินการสุ่ม
ตัวอย่างมาจํานวน  30  ซอง  จากจํานวนจัดจ้างขยายเช้ือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง  ถ้าจัดจ้างขยายเช้ือ
มากกว่า  100,000  ซอง  ขึ้นไป  ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง  และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
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