รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์
พด.1 พร้อมบรรจุ เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก จํานวน 18,000 ซอง สําหรับใช้ในราชการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สําหรับผลิตปุ๋ยหมัก 1 ซอง น้ําหนัก 100 กรัม ใช้ในการผลิตปุย๋ หมัก 1 ตัน
2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สําหรับผลิตปุ๋ยหมัก 1 ซอง น้าํ หนัก 100 กรัม ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์
ย่อยสลายเซลลูโลส 6 สายพันธุ์ และจุลนิ ทรีย์ย่อยสลายไขมัน 2 สายพันธุ์
2.1 แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน 2 สายพันธุ์ (Bacillus sp.01 , Bacillus sp.02) มีปริมาณจุลินทรีย์
แต่ละชนิดไม่ต่ํากว่า 107 เซลล์ต่อกรัม
2.2 แอคติโนมัยซีสย่อยสลายเซลลูโลส 2 สายพันธุ์ (Streptomyces sp.01 , Streptomyces sp.02 )
มีปริมาณจุลินทรีย์แต่ละชนิดไม่ต่ํากว่า 107 เซลล์ต่อกรัม
2.3 ราย่อยสลายเซลลูโลส 4 สายพันธุ์ (Scytalidium sp. , Chaetomium sp. , Corynascus sp. ,
Scopulariopsis sp.) มีปริมาณจุลินทรีย์แต่ละชนิดไม่ต่ํากว่า 105 เซลล์ต่อกรัมและปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมด
ต้องไม่ต่ํากว่า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
3. เชื้อจุ ลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium
foil) เคลื อบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE +
aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด้าน ไม่มีรอยรั่ว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันน้ํา
และความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี
และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย
4. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ขนาด 120x160 มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ํากว่า 80
ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีน้ําเงินและสีแดงตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสี
แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
5. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น 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 ตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสีแนบท้ายประกาศนี้
(รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน )
6. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย
7. เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 8 ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์ห้ามผู้รับจ้างนําเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 8 ชนิดนี้ ไปขาย / ให้ แลกเปลี่ยน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรื อกระทํ าด้วยประการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุใ ห้เชื้ อจุลินทรี ย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจาก
การฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง
8. ให้ มี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งจั ด ส่ ง ให้ ก องเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางดิ น เพื่ อ การตรวจสอบคุ ณ ภาพให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่ กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยสุ่ ม เก็บตัวอย่างเมื่อสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ ว ทั้งนี้ให้ดําเนินการ
สุ่มตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง ถ้าจัดจ้างขยายเชื้อ
มากกว่า 100,000 ซอง ขึ้นไป ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์
พด.2 พร้อมบรรจุ เพื่อผลิตน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 19,000 ซอง สําหรับใช้ในราชการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สําหรับผลิตน้ําหมักชีวภาพ 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพ 50 ลิตร
2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สําหรับผลิตน้ําหมักชีวภาพ 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ประกอบด้วยจุลินทรีย์
5 สายพันธุ์
2.1 ยีสต์ 1 สายพันธุ์ (Pichia sp.)
2.2 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ์ (Lactobacillus sp.01)
2.3 แบคทีเรียย่อยโปรตีน 1 สายพันธุ์ (Bacillus sp.03)
2.4 แบคทีเรียย่อยไขมัน 1 สายพันธุ์ (Bacillus sp.04)
2.5 แบคทีเรียละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัส 1 สายพันธุ์ (Burkholderia sp.)
จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ต่ํากว่า 107 เซลล์ต่อกรัม และปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดต้องไม่
ต่ํากว่า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
3. เชื้อจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE +
aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด้าน ไม่มีรอยรั่ว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันน้ํา
และความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน
1 ปี และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย
4. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ํากว่า
80 ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีเขียวและสีแดงตามตัวอย่างแบบที่
เป็นภาพสี แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน )
5. กล่ อ งบรรจุ ส ารเร่ ง ซุ ป เปอร์ พด.2 เป็ น กล่ อ งกระดาษที่ มี ค วามหนา 5 ชั้ น และแข็ ง แรงทนทาน
ไม่เสียหายต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 กล่องละ 100 ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2
มีขนาดกว้าง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีเขียว ตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสี
แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
6. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย
7. เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 5 สายพันธุ์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ห้ามผู้รับจ้างนําเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดนี้ ไปขาย / ให้
แลกเปลี่ยนเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่
ในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอัน
เกิดจากการฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง
8. ให้มีการสุ่ม ตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพื่ อการตรวจสอบคุณภาพให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเมื่อสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว ทั้งนี้ให้ดําเนินการสุ่ม
ตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง ถ้าจัดจ้างขยายเชื้อ
มากกว่า 100,000 ซอง ขึ้นไปให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
พร้อมบรรจุเพื่อผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช จํานวน 15,000 ซอง สําหรับใช้ใน
ราชการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สําหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช 1
น้ําหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช 100 กิโลกรัม

ซอง

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สําหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช 1 ซอง
น้ําหนัก 25 กรัม ประกอบด้วย
2.1 Trichoderma viride 1 สายพันธุ์
2.2 Bacillus sp.05 1 สายพันธุ์
จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ต่ํากว่า 107 เซลล์ต่อกรัม และปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ํากว่า
1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
3. เชื้อจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil)
เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE +
aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด้าน ไม่มีรอยรั่ว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันน้ํา
และความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี
และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย
4. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ขนาด 100x150
มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ํากว่า
80 ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีฟ้าและสีแดงตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสี
แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
5. กล่ อ งบรรจุ ส ารเร่ ง ซุ ป เปอร์ พด.3 เป็ น กล่ อ งกระดาษที่ มี ค วามหนา 5 ชั้ น และแข็ ง แรงทนทาน
ไม่เสียหายต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 กล่องละ 100 ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
มีขนาดกว้าง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีฟ้า ตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสีแนบ
ท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
6. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย
7. เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์ห้ามผู้รับจ้างนําเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิดนี้ ไปขาย / ให้ แลกเปลี่ยน
เผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน หรื อ กระทํ า ด้ ว ยประการใดๆอั น อาจเป็ น เหตุ ใ ห้ เชื้ อ จุ ลิน ทรี ย์ ดัง กล่ า วตกไปอยู่ ใ นความ
ครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจาก
การฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง
8. ให้ มี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งจั ด ส่ ง ให้ ก องเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางดิ น เพื่ อ การตรวจสอบคุ ณ ภาพให้ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานที่ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น กํ า หนด โดยสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งเมื่ อ สิ น ค้ า ได้ จั ด ส่ ง ถึ ง ปลายทางแล้ ว ทั้ ง นี้
ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง ถ้า
จัดจ้างขยายเชื้อมากกว่า 100,000 ซอง ขึ้นไป ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุ่มให้เป็นไป
อย่างทั่วถึง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์
พด.6 พร้อมบรรจุ เพื่อผลิตสารบําบัดน้ําเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ จํานวน 11,000 ซอง
สําหรับใช้ในราชการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สําหรับผลิตสารบําบัดน้ําเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ 1 ซอง
น้ําหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น 50 ลิตร และใช้ในการกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ
2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สําหรับผลิตสารบําบัดน้ําเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ 1 ซอง
น้ํ า หนั ก 25 กรั ม ประกอบด้ ว ยจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ คั ด เลื อ กไว้ แ ล้ ว โดยเฉพาะ จํ า นวน 5 สายพั น ธุ์
ดังต่อไปนี้
2.1 ยีสต์ 1 สายพันธุ์ (Saccharomyces sp. 01)
2.2 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ์ (Lactobacillus sp.02)
2.3 แบคทีเรียย่อยโปรตีน (Bacillus sp.06)
2.4 แบคทีเรียย่อยไขมัน (Bacillus sp.07)
2.5 แบคทีเรียกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ (Bacillus sp.08)
จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ต่ํากว่า 107 เซลล์ต่อกรัม ปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ํากว่า
1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
3. เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ต้ อ งบรรจุ ใ นซองฟอล์ ย (aluminium foil) เคลื อ บพลาสติ ก ชนิ ด หนาแบบ (OPE +
aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด้าน ไม่มีรอยรั่ว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันน้ําและ
ความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และ
ระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย
4. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ํากว่า 80
ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีม่วงและสีแดงตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสี
แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
5. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน ไม่เสียหาย
ต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 กล่องละ 100 ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 มีขนาดกว้าง
22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีม่วง ตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสีแนบท้ายประกาศ
นี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
6. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย
7. เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดนี้สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามผู้รับจ้างนําเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดนี้ ไปขาย / ให้ แลกเปลี่ยน
เผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน หรื อ กระทํ า ด้ ว ยประการใดๆอั น อาจเป็ น เหตุ ใ ห้ เชื้ อ จุ ลิน ทรี ย์ ดัง กล่ า วตกไปอยู่ ใ นความ
ครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง
8. ให้ มี ก ารสุ่ม ตั วอย่ า งจัดส่ งให้ ก องเทคโนโลยี ชีวภาพทางดิ น เพื่ อ การตรวจสอบคุณภาพให้เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น กํ า หนด โดยสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งเมื่ อ สิ น ค้ า ได้ จั ด ส่ ง ถึ ง ปลายทางแล้ ว ทั้ ง นี้
ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือ เท่ากับ 100,000 ซอง ถ้า
จัดจ้างขยายเชื้อมากกว่า 100,000 ซอง ขึ้นไปให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุ่มให้เป็นไป
อย่างทั่วถึง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์
พด.7 พร้ อ มบรรจุ เพื่ อ ผลิ ต สารควบคุ ม แมลงศั ต รู พื ช จํ า นวน 19,000 ซอง สํ า หรั บ ใช้ ใ นราชการ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตสาร
ควบคุมแมลงศัตรูพืช 50 ลิตร
2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ประกอบด้วย
จุลินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกไว้แล้วโดยเฉพาะ จํานวน 3 สายพันธุ์ ดังต่อไปนี้
2.1 ยีสต์ 1 สายพันธุ์ (Saccharomyces sp.02)
2.2 แบคทีเรียผลิตกรดอะซีติก 1 สายพันธุ์ (Gluconobacter sp.)
2.3 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก 1 สายพันธุ์ (Lactobacillus sp.03)
จุลินทรีย์แต่ละชนิดต้องมีปริมาณไม่ต่ํากว่า 107 เซลล์ต่อกรัม และปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดต้อง
ไม่ต่ํากว่า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
3. เชื้อจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE +
aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด้าน ไม่มีรอยรั่ว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันน้ําและ
ความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี
และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย
4. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ํากว่า 80 ไมครอน
พิ มพ์ 3 สี หน้ า -หลั ง (พื้ น ขาว) ตั ว อั ก ษรบนซองฟอล์ ย มี ทั้ ง สี เ ขี ย วและสี น้ํ า ตาลตามตั ว อย่ า งแบบที่ เ ป็ น ภาพสี
แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
5. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทานไม่เสียหาย
ต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 กล่องละ 100 ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 มีขนาดกว้าง 22.2
ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีเขียว ตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสีแนบท้ายประกาศนี้
(รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
6. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย
7. เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์ห้ามผู้รับจ้างนําเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดนี้ ไปขาย / ให้ แลกเปลี่ยน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน หรื อกระทํา ด้ว ยประการใดๆอั นอาจเป็ น เหตุใ ห้ เชื้ อจุ ลิ น ทรีย์ดั งกล่ าวตกไปอยู่ ใ นความ
ครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง
8. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพื่อการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเมื่อสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว ทั้งนี้ให้ดําเนินการสุ่ม
ตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง ถ้าจัดจ้างขยายเชื้อ
มากกว่า 100,000 ซอง ขึ้นไป ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

