
รายละเอียดแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 

วันที่  26    ตุลาคม  2559 

       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.1 พรอมบรรจุ เพ่ือ

ผลิตปุยหมัก จํานวน 131,500 ซอง สําหรับใชในราชการ ตามรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 1. สารเรงซุปเปอร พด.1 สําหรับผลิตปุยหมัก 1 ซอง น้ําหนัก 100 กรัม ใชในการผลิตปุยหมัก    

1 ตัน 

 2. สารเรงซุปเปอร พด.1 สําหรับผลิตปุยหมัก 1 ซอง น้ําหนัก 100 กรัม ประกอบดวย

เชื้อจุลินทรียยอยสลายเซลลูโลส 6  สายพันธุ  และจุลินทรียยอยสลายไขมัน 2  สายพันธุ 

  2.1 แบคทีเรยียอยสลายไขมัน 2 สายพันธุ    (Bacillus sp.0 ,Bacillus sp.02)                     

มปีริมาณจุลินทรียแตละชนิดไมต่ํากวา 107  เซลลตอกรัม 

  2.2 แอคติโนมัยซีสยอยสลายเซลลูโลส 2 สายพันธุ  (Streptomyces sp.01 

Streptomyces sp.02) มีปริมาณจุลินทรียแตละชนิดไมต่ํากวา 107 เซลลตอกรัม  

  2.3 รายอยสลายเซลลูโลส 4 สายพันธุ (Scytalidium sp. , Chaetomium sp. , 

Corynascus sp. , Scopulariopsis sp. ) มีปริมาณจุลินทรียแตละชนิดไมต่ํากวา 105 เซลลตอกรัมและ

ปริมาณจุลินทรียรวมทั้งหมดตองไมต่ํากวา 1010 เซลลตอซอง โดยมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต 

 3. วิธีการขยายเชื้อและ  inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน 

 4. เชื้อจุลินทรียตองบรรจุในซองฟอลย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนา แบบ (OPE 

+ aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถ

ปองกันน้ําและความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมทั้งแจงวันผลิตและวัน

หมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซือ้ขายบนซองที่บรรจุดวย 

 5. ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.1 ขนาด 120 x 160 มม. อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํากวา 

80 ไมครอน พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีท้ังสีน้ําเงินและสีแดงตามตัวอยาง

แบบที่ เปนภาพสี แนบทายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถาม 

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

 6. กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.1 เปนกลองกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน 

ไมเสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด.1  กลองละ 50 ซอง กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร  

พด.1 มีขนาดความกวาง 21.3 ซม. ยาว 30.5 ซม. สูง 24.5 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีแดง ตาม

ตัวอยางแบบที่เปนภาพสี แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงติดตอสอบถาม

สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน) 
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 7. สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปที่สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข.5   

 8. เชื้อจุลินทรียทั้ง 8 ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียท้ัง  8 ชนิดนี้  ไปขาย/ให 

แลกเปลี่ยนเผยแพรตอสาธารณชน  หรือกระทําดวยประการใดๆ  อันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรียดังกลาว

ตกไปอยูในความครอบครองของบุคคลท่ีสาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และ

ชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 

 9. ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพ

ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยสุมเก็บตัวอยางเมื่อสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว 

ทั้งนี้ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือ เทากับ 

100,000 ซอง ถาจัดจางขยายเชื้อมากกวา 100,000 ซอง ขึ้นไป ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 60 

ซอง และวิธีการสุมใหเปนไปอยางท่ัวถึง 

 10. คุณสมบัติของผูรับจาง 

  ตองมีหองปฏิบัติการจุลินทรียที่มีความพรอมดานอุปกรณ  เทคนิค  เจาหนาที่เทคนิค

ดานจุลินทรีย  และเครื่องมือวิทยาศาสตร  ไดแก  ตูเขี่ยเชื้อจุลินทรีย  ถังหมักเชื้อจุลินทรีย  ตูบม

เชื้อจุลินทรีย หมอนึ่งความดันไอน้ําสําหรับฆาเชื้อ เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย  มีโรงงานผลิตและบรรจุ

ผลิตภัณฑจุลินทรีย  สําหรับทําเปนผลิตภัณฑจุลินทรียเชิงพาณิชย 
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รายละเอียดแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 

วันที ่  26    ตุลาคม  2559 

       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.2 พรอมบรรจุ เพ่ือ

ผลิตน้ําหมักชีวภาพ จํานวน  189,000  ซอง สําหรับใชในราชการ ตามรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 1. สารเรงซุปเปอร พด. 2 สําหรับผลิตน้ําหมักชีวภาพ 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ใชในการผลิต 

น้ําหมักชีวภาพ 50 ลิตร 

 2. สารเรงซุปเปอร พด. 2 สําหรับผลิตน้ําหมักชีวภาพ 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ประกอบดวย 

จุลินทรีย 5 สายพันธุ  

  2.1 ยีสต 1 สายพันธุ (Pichia sp.)  

  2.2 แบคทีเรียผลิตกรดแลคตคิ 1 สายพันธุ (Lactobacillus sp.01)  

  2.3 แบคทีเรียยอยโปรตีน 1 สายพันธุ (Bacillus sp.03)  

  2.4 แบคทีเรียยอยไขมัน 1 สายพันธุ (Bacillus sp.04) 

  2.5 แบคทีเรียละลายอนินทรียฟอสฟอรัส 1 สายพันธุ (Burkholderia sp.) 

 จุลินทรียแตละชนิดมีปริมาณไมต่ํากวา 107 เซลลตอกรัมและปริมาณจุลินทรียรวมทั้งหมดตองไม

ต่ํากวา 1010 เซลลตอซอง โดยมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต 

 3. วิธีการขยายเชื้อและ  inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน 

 4. เชื้อจุลินทรียตองบรรจุในซองฟอลย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนา แบบ (OPE 

+ aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถ

ปองกันน้ําและความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมทั้งแจงวันผลิตและ 

วันหมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซื้อขายบนซองที่บรรจุดวย 

 5. ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด. 2 ขนาด 100 x 150 มม. อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํากวา 80 

ไมครอน พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีทั้งสีเขียวและสีแดงตามตัวอยางแบบที่เปน

ภาพสี แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงติดตอสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

 6. กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด. 2 เปนกลองกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน 

ไมเสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด. 2 กลองละ 100 ซอง กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร 

พด. 2 มีขนาดกวาง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีเขียว ตามตัวอยาง

แบบที่เปนภาพสี แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถามสํานักวิจัย

และพัฒนาการจัดการที่ดิน) 
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 7. สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปที่สถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สพข.5   

 8. เชื้อจุลินทรียทั้ง 5 สายพันธุนี้สงวนลิขสิทธิ์ หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียทั้ง 5 ชนิดนี้ ไปขาย/

ใหแลกเปลี่ยน เผยแพรตอสาธารณชน หรือกระทําดวยประการใดๆอันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรีย

ดังกลาวตกไปอยูในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

และชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 

 9. ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพ

ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยสุมเก็บตัวอยางเมื่อสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว 

ทั้งนี้ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือ เทากับ 

100,000 ซอง ถาจัดจางขยายเชื้อมากกวา 100,000 ซอง ขึ้นไป ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 60 

ซอง และวิธีการสุมใหเปนไปอยางท่ัวถึง 

 10. คุณสมบัติของผูรับจาง 

  ตองมีหองปฏิบัติการจุลินทรียที่มีความพรอมดานอุปกรณ  เทคนิค  เจาหนาที่เทคนิค

ดานจุลินทรีย  และเครื่องมือวิทยาศาสตร  ไดแก  ตูเขี่ยเชื้อจุลินทรีย  ถังหมักเชื้อจุลินทรีย  ตูบม

เชื้อจุลินทรีย  หมอนึ่งความดันไอน้ําสําหรับฆาเชื้อ  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย  มีโรงงานผลิตและบรรจุ

ผลิตภัณฑจุลินทรีย  สําหรับทําเปนผลิตภัณฑจุลินทรียเชิงพาณิชย 
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รายละเอียดแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 

วันที ่ 26    ตุลาคม  2559 

       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.3 พรอมบรรจุ เพ่ือ

ผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนาของพืช จํานวน  95,000 ซอง สําหรับใชใน

ราชการ ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 1. สารเรงซุปเปอร พด.3 สําหรับผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนาของพืช 

1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ใชในการผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนาของพืช 100 

กิโลกรัม 

 2. สารเรงซุปเปอร พด.3 สําหรับผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนาของพืช 

1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ประกอบดวย 

  2.1 Trichoderma viridae 1 สายพันธุ  

  2.2 Bacillus SP.05 1 สายพันธุ  

  จุลินทรียแตละชนิดมีปริมาณไมต่ํากวา 107 เซลลตอกรัมและปริมาณจุลินทรียรวม

ทั้งหมดตองไมต่ํากวา 1010 เซลลตอซอง โดยมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต 

 3. วิธีการขยายเชื้อและ  inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ดังเอกสารแนบทาย 

 4. เชื้อจุลินทรียตองบรรจุในซองฟอลย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนา แบบ (OPE 

+ aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถ

ปองกันน้ําและความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมทั้งแจงวันผลิตและ 

วันหมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซื้อขายบนซองที่บรรจุดวย 

 5. ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.3 ขนาด 100 x 150 มม. อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํากวา 

80 ไมครอน พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีท้ังสีฟาและสีแดงตามตัวอยางแบบท่ี

เป น ภาพสี  แนบท ายประก าศนี้  ( ร ายล ะ เ อี ยด และตั ว อย า ง รู ปแ บบจริ ง ติ ดต อ สอบถาม 

สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน) 

 6. กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.3 เปนกลองกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน 

ไมเสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด.3  กลองละ 100 ซอง กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร 

พด.3 มีขนาดกวาง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีฟา ตามตัวอยางแบบ

ที่ เปนภาพสี แนบทายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถามกอง

เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 



 6  

 7. สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปที่สถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สพข.5    

 8. เชื้อจุลินทรียทั้ง 2 ชนิดนี้  สงวนลิขสิทธิ์ หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียทั้ง 2 ชนิดนี้ ไปขาย/ให

แลกเปลี่ยน เผยแพรตอสาธารณชน หรือกระทําดวยประการใดๆอันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรียดังกลาว

ตกไปอยูในความครอบครองของบุคคลท่ีสาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และ

ชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 

 9. ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพ

ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยสุมเก็บตัวอยางเมื่อสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว 

ทั้งนี้ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือ เทากับ 

100,000 ซอง ถาจัดจางขยายเชื้อมากกวา 100,000 ซอง ขึ้นไป ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 60 

ซอง และวิธีการสุมใหเปนไปอยางท่ัวถึง 

 10. คุณสมบัติของผูรับจาง 

       ตองมีเครื่องมือวิทยาศาสตร   ไดแก  ถังหมักเชื้อจุลินทรีย  ตูบมเชื้อจุลินทรีย  หมอนึ่งความ

ดันไอน้ําสําหรับฆาเชื้อสําหรับผลิตเปนอุตสาหกรรม  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย  และเครื่องปดผนึกซอง  

หองปฏิบัติการจุลินทรียที่มีความพรอมดานอุปกรณ  เทคนิค  และเจาหนาที่เทคนิคดานจุลินทรีย  และ

โรงงานผลิตการขยายเชื้อพรอมสถานท่ีผึ่งเชื้อสําหรับทําเปนผลิตภัณฑจุลินทรียเชิงพาณิชย 
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รายละเอียดแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 

วันที ่    26    ตุลาคม  2559 

       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.6   พรอมบรรจุ   เพ่ือ

ผลิตสารบําบัดน้ําเสีย  ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ  จํานวน  60,500  ซอง  สําหรับใชใน

ราชการ  ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. สารเรงซุปเปอร พด.6    สําหรับผลิตสารบําบัดน้ําเสีย  ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกน้ํายุง

รําคาญ 1 ซอง  น้ําหนัก 25 กรัม   ใชในการผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น  50  ลิตร  และใช

ในการกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ 

2. สารเรงซุปเปอร พด.6    สําหรับผลิตสารบําบัดน้ําเสีย  ขจัดกลิ่นเหม็น  และกําจัดลูกน้ํายุง

รําคาญ  1 ซอง  น้ําหนัก 25 กรัม  ประกอบดวยจุลินทรียที่กรมพัฒนาท่ีดินไดคัดเลือกไวแลวโดยเฉพาะ 

จํานวน 5 สายพันธุ  ดังตอไปนี ้

2.1  ยีสต 1 สายพันธุ (Saccharomyces sp. 01)  

2.2  แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ (Lactobacillus sp.02) 

2.3  แบคทีเรียยอยโปรตีน (Bacillus sp.06) 

2.4  แบคทีเรียยอยไขมัน (Bacillus sp.07)  

2.5  แบคทีเรียกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ (Bacillus sp.08) 

จุลินทรียแตละชนิดมีปริมาณไมต่ํากวา 107  เซลลตอกรัม  ปริมาณจุลินทรียรวมทั้งหมดตองไม

ต่ํากวา 1010 เซลลตอซอง  โดยมีความชื้นไมเกิน  10 เปอรเซ็นต 

3. วิธีการขยายเชื้อและ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน  

4.  เชื้อจุลินทรียตองบรรจุในซองฟอลย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 

aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถ

ปองกันน้ําและความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมทั้งแจงวันผลิตและวัน

หมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซื้อขายบนซองที่บรรจุดวย 

5. ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.6  ขนาด 100x150 มม.  อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํากวา 

80 ไมครอน  พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีท้ังสีมวงและสีแดงตามตัวอยางแบบ

ที่ เปนภาพสี  แนบทายประกาศนี้   (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงติดตอสอบถามกอง

เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

6. กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.6  เปนกลองกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน  

ไมเสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด.6  กลองละ 100  ซอง กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร 

พด.6   มีขนาดกวาง 22.2  ซม.  ยาว  28  ซม.  สูง 22 ซม.  ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีมวง ตามตัวอยาง
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แบบท่ีเปนภาพสีแนบทายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถามกอง

เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

 7. สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปที่สถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สพข.5    

8. เชื้อจุลินทรียทั้ง 5 ชนิดนี้สงวนลิขสิทธิ์  หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียท้ัง 5 ชนิดนี้ ไปขาย / ให  

แลกเปลี่ยนเผยแพรตอสาธารณชน หรือกระทําดวยประการใดๆอันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรียดังกลาวตก

ไปอยูในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช

คาเสียหายอันเกิดจากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 

9. ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพใหเปนไป

ตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด  โดยสุมเก็บตัวอยางเมื่อสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว  ทั้งนี้ 

ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน  30  ซอง  จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือ เทากับ  100,000 

ซอง  ถาจัดจางขยายเชื้อมากกวา  100,000  ซอง  ขึ้นไปใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 60 ซอง  และ

วิธีการสุมใหเปนไปอยางทั่วถึง 

10. คุณสมบัติของผูรับจาง 

 ตองมีเครื่องมือวิทยาศาสตร  ไดแก  ถังหมักเชื้อจุลินทรีย  ตูบมเชื้อจุลินทรีย  หมอนึ่งความดัน

ไอน้ําสําหรับฆาเชื้อสําหรับผลิตเปนอุตสาหกรรม  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย  และเครื่องปดผนึกซอง   

หองปฏิบัติการจุลินทรียที่มีความพรอมดานอุปกรณ  เทคนิค  และเจาหนาที่เทคนิคดานจุลินทรีย  และ

โรงงานผลิตการขยายเชื้อพรอมสถานที่ผึ่งเชื้อ    สําหรับทําเปนผลิตภัณฑจุลินทรียเชิงพาณิชย 
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รายละเอียดแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 

วันที ่   26   ตุลาคม  2559 

       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.7 พรอมบรรจุ เพ่ือ

ผลิตสารควบคุมแมลงศตัรูพืช จํานวน  100,000  ซอง สําหรับใชในราชการ ตามรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 1. สารเรงซุปเปอร พด.7 สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศตัรูพืช 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ใชในการ

ผลิตสารควบคุมแมลงศตัรูพืช 50 ลิตร 

 2. สารเรงซุปเปอร พด.7 สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม 

ประกอบดวยจุลินทรียที่กรมพัฒนาที่ดินไดคัดเลือกไวแลวโดยเฉพาะ  จํานวน  3 สายพันธุ ดังตอไปนี้ 

  2.1 ยีสต 1 สายพันธุ (Saccharomyces sp.02)      

  2.2 แบคทีเรียผลิตกรดอะซีติก 1 สายพันธุ (Gluconobacter  sp.)   

  2.3 แบคทีเรยนผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ (Lactobacillus sp.03)  

จุลินทรียแตละชนิดตองมีปริมาณไมต่ํากวา 107 เซลลตอกรัมและปริมาณจุลินทรียรวม

ทั้งหมดตองไมต่ํากวา 1010 เซลลตอซอง โดยมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต  

3. วิธีการขยายเชื้อและ  inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน 

 4. เชื้อจุลินทรียตองบรรจุในซองฟอลย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนา แบบ (OPE 

+ aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถ

ปองกันน้ําและความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมทั้งแจงวันผลิตและ 

วันหมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซื้อขายบนซองที่บรรจุดวย 

 5. ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.7 ขนาด 100 x 150 มม. อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํากวา 

80 ไมครอน พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีทั้งสีเขียวและสีน้ําตาลตามตัวอยาง

แบบที่ เปนภาพสี  แนบทายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงติดตอสอบถาม 

สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน) 

 6. กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.7 เปนกลองกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน 

ไมเสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด.7  กลองละ 100 ซอง กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร 

พด.7 มีขนาดกวาง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีเขียว ตามตัวอยาง

แบบที่ เปนภาพสี แนบทายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถาม 

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

 7. สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปที่สถานีพัฒนาที่ดิน  ในสังกัด สพข.5  
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 8. เชื้อจุลินทรียทั้ง 3 ชนิดนี้สงวนลิขสิทธิ์ หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียทั้ง 3 ชนิดนี้ ไปขาย/ให

แลกเปลี่ยน เผยแพรตอสาธารณชน หรือกระทําดวยประการใดๆอันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรียดังกลาว

ตกไปอยูในความครอบครองของบุคคลท่ีสาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และ

ชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 

 9. ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพ

ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยสุมเก็บตัวอยางเมื่อสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว 

ทั้งนี้ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือ เทากับ 

100,000 ซอง ถาจัดจางขยายเชื้อมากกวา 100,000 ซอง ขึ้นไป ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 60 

ซอง และวิธีการสุมใหเปนไปอยางท่ัวถึง 

 10. คุณสมบัติของผูรับจาง 

  10.1 ตองมีเครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก ถังหมักเชื้อจุลินทรีย ตูบมเชื้อจุลินทรีย  

หมอนึ่งความดันไอน้ําสําหรับฆาเชื้อสําหรับผลิตเปนอุตสาหกรรม เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย และเครื่องปด

ผนึกซอง หองปฏิบัติการจุลินทรียที่มีความพรอมดานอุปกรณ เทคนิค และเจาหนาที่เทคนิคดานจุลินทรีย 

และโรงงานผลิตการขยายเชื้อพรอมสถานที่ผึ่งเชื้อสําหรับทําเปนผลิตภัณฑจุลินทรียเชิงพาณิชย 

 


