ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง (TOR)
ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด. 3 ซุปเปอร์ พด. 6 และซุปเปอร์ พด. 7
ของกรมพัฒนาที่ดิน
โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
1. ความเป็นมา
ตามนโยบายกรมฯ ในการส่งเสริมเกษตรกรให้ฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพดินและปรั บปรุงโครงสร้างของ
ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมและขยายผลเพื่อให้เกิดกระแสใน
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรลดใช้สารเคมี โดยใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เน้นส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการพึ่งตนเองอย่างเหมาะสม ลด
ต้น ทุ น เพิ่ มรายได้ และเพิ่ มโอกาสในการแข่งขัน สิ น ค้าเกษตร ดังนั้น เพื่ อให้ ก ารดำเนิ น งานตามนโยบาย
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด. 1 จำนวน …13,200.... ซอง สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 จำนวน .…13,200…. ซอง สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด. 3 จำนวน …30,700.... ซอง สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 จำนวน .…17,400.... ซอง และสารเร่ง
ซุ ป เปอร์ พด. 7 จำนวน …17,500…. ซอง รวมจำนวน ……92,000…… ซอง เป็ น งบประมาณ
รว ม 1 ,2 8 1 ,5 0 0 .-บ าท โด ย ด ำเนิ น ก าร จั ด จ้ างข ย าย เชื้ อ ณ สำนั กงานพั ฒนาที่ ดิ นเขต 6
จากกิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และกิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร งบประมาณปี 2565
2. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นปัจจัยการผลิ ตทางการเกษตร สำหรับรณรงค์ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์
ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร หมอดินอาสา เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตจาก
ระบบเกษตรเคมี เป็ น เกษตรลดใช้ ส ารเคมี /เกษตรอิ น ทรีย์ ลดรายจ่ าย เพิ่ ม รายได้ และขยายโอกาส
สนับสนุนกิจกรรมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติ
อย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้
มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุค คล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 640,000.- บาท ซึ่งหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้างต้องเป็นวงเงินในสัญญาเดียวกัน
เท่านั้น และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ ัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
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3.6 ผู้เสนอราคาต้องมีห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคนิค เจ้าหน้าที่เทคนิค
ด้านจุลินทรีย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้เขี่ยเชื้อจุลินทรีย์ ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ตู้บ่มเชื้อจุลินทรีย์ หม้อนึ่ง
ความดันไอน้ำสำหรับฆ่าเชื้อ เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย์ มีโรงงานหรือสถานประกอบการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ สำหรับทำเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
1.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก 1 ซอง น้ำหนัก 100 กรัม ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก 1 ตัน
1.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก 1 ซอง น้ำหนัก 100 กรัม ประกอบด้วย
เชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลส 6 สายพันธุ์ และจุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน 2 สายพันธุ์
1.2.1 แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน 2 สายพันธุ์ (Bacillus sp.01 , Bacillus sp.02) มีปริมาณ
จุลินทรีย์แต่ละชนิดไม่ต่ำกว่า 107 เซลล์ต่อกรัม
1.2.2 แอคติโนมัยซีสย่อยสลายเซลลูโลส 2 สายพันธุ์ (Streptomyces sp.01 , Streptomyces
sp.02 ) มีปริมาณจุลินทรีย์แต่ละชนิดไม่ต่ำกว่า 107 เซลล์ต่อกรัม
1.2.3 ราย่ อ ย ส ล าย เซ ล ลู โล ส 4 ส าย พั น ธุ์ (Scytalidium sp. , Chaetomium sp. ,
Corynascus sp. , Scopulariopsis sp.) มีปริมาณจุลิ นทรีย์แต่ล ะชนิ ดไม่ต่ำกว่า 105 เซลล์ ต่อกรัม และ
ปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
1.3 เชื้อจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE +
aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด้าน ไม่มีรอยรั่ว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันน้ำ
และความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนำมาใช้และเก็บรักษา พร้อมทั้งแสดง QR code แผ่นพับสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.1 แจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และระบุว่าห้ามซือ้ ขายบนซองที่บรรจุด้วย
1.4 ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ขนาด 120x160 มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ำกว่า
80 ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีน้ำเงินและสีแดงตามตัวอย่างแบบที่
เป็นภาพสี แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน )
1.5 กล่องบรรจุสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1 เป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน
ไม่เสียหายต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 กล่องละ 50 ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 มีขนาด
กว้าง 21.3 ซม. ยาว 30.5 ซม. สูง 24.5 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีแดง ตามตัวอย่างแบบที่เป็น
ภาพสีแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทาง
ดิน)
1.6 สารเร่งจำนวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่ส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สถานีพัฒนา
ที่ดินเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน และศูนย์
ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
1.7 เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 8 ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์ห้ามผู้รับจ้างนำเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 8 ชนิดนี้ ไปขาย / ให้
แลกเปลี่ยนเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไป
อยู่ ในความครอบครองของบุ คคลที่ ส าม หากผู้ รับ จ้างฝ่ าฝื น จะต้ องถูกดำเนิน คดีตามกฎหมาย และชดใช้
ค่าเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง
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1.8 ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพื่อการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ กรมพั ฒ นาที่ ดิน กำหนด โดยสุ่ มเก็บ ตัว อย่ างเมื่อ สิ น ค้าได้ จัดส่ งถึงปลายทางแล้ ว ทั้ งนี้ ให้
ดำเนินการสุ่มตัวอย่างมาจำนวน 30 ซอง จากจำนวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง
ถ้าจัดจ้างขยายเชื้อมากกว่า 100,000 ซอง ขึ้นไป ให้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างมาจำนวน 60 ซอง และวิธีการ
สุ่มให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
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แบบซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1

ขนาด 120 x 160 มม.
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แบบกล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1

ขนาดกว้าง 21.3 ซม. ยาว 30.5 ซม. สูง 24.5 ซม.
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2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
2.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ 1 ซอง น้ำหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตน้ำ
หมักชีวภาพ 50 ลิตร
2.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ 1 ซอง น้ำหนัก 25 กรัม ประกอบด้วย
จุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์
2.2.1 ยีสต์ 1 สายพันธุ์ (Pichia sp.)
2.2.2 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ์ (Lactobacillus sp.01)
2.2.3 แบคทีเรียย่อยโปรตีน 1 สายพันธุ์ (Bacillus sp.03)
2.2.4 แบคทีเรียย่อยไขมัน 1 สายพันธุ์ (Bacillus sp.04)
2.2.5 แบคทีเรียละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัส 1 สายพันธุ์ (Burkholderia sp.)
จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 107 เซลล์ต่อกรัม และปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำ
กว่า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
2.3 เชื้อจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE
+ aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด้าน ไม่มีรอยรั่ว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกัน
น้ำและความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนำมาใช้และเก็บรักษา พร้อมทั้ง แสดง QR code แผ่นพับสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.2 แจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย
2.4 ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ำ
กว่า 80 ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีเขียวและสีแดงตามตัวอย่าง
แบบที่ เป็ น ภาพสี แนบท้ า ยประกาศนี้ (รายละเอี ย ดและตั ว อย่ า งรู ป แบบจริ ง ติ ด ต่ อ สอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
2.5 กล่ อ งบรรจุ ส ารเร่ งซุ ป เปอร์ พด.2 เป็ น กล่ อ งกระดาษที่ มี ความหนา 5 ชั้ น และแข็งแรง
ทนทาน ไม่เสี ย หายต่อ การขนย้ าย บรรจุ ส ารเร่งซุป เปอร์ พด.2 กล่ องละ 100 ซอง กล่ องบรรจุส ารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.2 มีขนาดกว้าง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีเขียว ตาม
ตัวอย่างแบบที่เป็ นภาพสีแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ ติดต่อสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
2.6 สารเร่งจำนวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่ส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สถานีพัฒนา
ที่ดินเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน และศูนย์
ปฏิ บั ติ การพั ฒ นาที่ ดิ น โครงการหลวง 2.7 เชื้ อจุ ลิ น ทรีย์ ทั้ ง 5 สายพั น ธุ์นี้ สงวนลิ ข สิ ท ธิ์ ห้ ามผู้ รับ จ้างนำ
เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดนี้ ไปขาย / ให้ แลกเปลี่ยนเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำด้วยประการใดๆ อัน
อาจเป็นเหตุให้เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูก
ดำเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง
2.8 ให้มี การสุ่ มตัวอย่างจัดส่งให้ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพื่อการตรวจสอบคุณ ภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเมื่อสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว ทั้งนี้ให้
ดำเนินการสุ่มตัวอย่างมาจำนวน 30 ซอง จากจำนวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง
ถ้าจัดจ้างขยายเชื้อมากกว่า 100,000 ซอง ขึ้นไปให้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างมาจำนวน 60 ซอง และวิธีการสุ่ม
ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
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แบบซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2

ขนาด 100 x 150 มม.

8

แบบกล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2

ขนาดกว้าง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม.
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3. สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
3.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของ
พืช 1 ซอง น้ำหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช 100
กิโลกรัม
3.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช
1 ซอง น้ำหนัก 25 กรัม ประกอบด้วย
3.2.1 Trichoderma viride 1 สายพันธุ์
3.2.2 Bacillus sp.05 1 สายพันธุ์
จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 107 เซลล์ต่อกรัม และปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำ
กว่า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
3.3 เชื้อจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE
+ aluminium foil + pp.) และผนึ ก (seal) จนสนิ ท ทั้ ง สี่ ด้ า น ไม่ มี รอยรั่ว อากาศถ่ ายเทไม่ ได้ สามารถ
ป้องกันน้ำและความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนำมาใช้และเก็บรักษา พร้อมทั้ง แสดง QR code แผ่นพับ
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 แจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย
3.4 ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ำ
กว่า 80 ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีฟ้าและสีแดงตามตัวอย่างแบบที่
เป็นภาพสี แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทาง
ดิน)
3.5 กล่ อ งบรรจุ ส ารเร่ งซุป เปอร์ พด.3 เป็ น กล่ อ งกระดาษที่ มีค วามหนา 5 ชั้ น และแข็งแรง
ทนทาน ไม่ เสี ย หายต่ อการขนย้ าย บรรจุ ส ารเร่งซุ ป เปอร์ พด.3 กล่ องละ 100 ซอง กล่ อ งบรรจุส ารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.3 มีขนาดกว้าง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีฟ้า ตาม
ตัวอย่างแบบที่เป็น ภาพสีแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติด ต่อสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
3.6 สารเร่งจำนวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่ส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สถานีพัฒนา
ที่ดินเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน และศูนย์
ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
3.7 เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์ห้ามผู้รับจ้างนำเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิดนี้ ไปขาย /
ให้ แลกเปลี่ยนเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำด้วยประการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวตก
ไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้
ค่าเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง
3.8 ให้ มีการสุ่มตัวอย่ างจั ดส่งให้ กองเทคโนโลยีชีว ภาพทางดิน เพื่อการตรวจสอบคุณ ภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเมื่อสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว ทั้งนี้
ให้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างมาจำนวน 30 ซอง จากจำนวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง
ถ้าจัดจ้างขยายเชื้อมากกว่า 100,000 ซอง ขึ้นไป ให้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างมาจำนวน 60 ซอง และวิธีการ
สุ่มให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
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แบบซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3

ขนาด 100 x 150 มม.

11

แบบกล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3

ขนาดกว้าง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม.
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4. สารเร่งซุปเปอร์ พด.6
4.1 สารเร่งซุป เปอร์ พด.6 สำหรับผลิ ตสารบำบั ดน้ำเสี ย ขจัดกลิ่ น เหม็ น และกำจัด ลู กน้ำยุง
รำคาญ 1 ซอง น้ำหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น 50 ลิตร และใช้ในการ
กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ
4.2 สารเร่งซุป เปอร์ พด.6 สำหรับผลิ ตสารบำบั ดน้ำเสี ย ขจัดกลิ่ น เหม็ น และกำจัด ลู กน้ำยุง
รำคาญ 1 ซอง น้ำหนัก 25 กรัม ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกไว้แล้วโดยเฉพาะ จำนวน
5 สายพันธุ์ ดังต่อไปนี้
4.2.1 ยีสต์ 1 สายพันธุ์ (Saccharomyces sp. 01)
4.2.2 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ์ (Lactobacillus sp.02)
4.2.3 แบคทีเรียย่อยโปรตีน (Bacillus sp.06)
4.2.4 แบคทีเรียย่อยไขมัน (Bacillus sp.07)
4.2.5 แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ (Bacillus sp.08)
จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 107 เซลล์ต่อกรัม ปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดต้อง
ไม่ต่ำกว่า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
4.3 เชื้อจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE
+ aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด้าน ไม่มีรอยรั่ว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกัน
น้ำและความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนำมาใช้และเก็บรักษา พร้ อมทั้ง แสดง QR code แผ่นพับสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.6 แจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย
4.4 ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ำ
กว่า 80 ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีม่วงและสีแดงตามตัวอย่างแบบ
ที่เป็นภาพสี แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน)
4.5 กล่ อ งบรรจุ ส ารเร่ งซุป เปอร์ พด.6 เป็ น กล่ อ งกระดาษที่ มีค วามหนา 5 ชั้ น และแข็งแรง
ทนทาน ไม่ เสี ย หายต่ อการขนย้ าย บรรจุ ส ารเร่งซุ ป เปอร์ พด.6 กล่ องละ 100 ซอง กล่ อ งบรรจุส ารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.6 มีขนาดกว้าง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีม่วง ตาม
ตัวอย่างแบบที่เป็ นภาพสีแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ ติดต่อสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
4.6 สารเร่งจำนวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่ส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สถานีพัฒนา
ที่ดินเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน และศูนย์
ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
4.7 เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดนี้สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามผู้รับจ้างนำเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดนี้ ไปขาย /
ให้ แลกเปลี่ยนเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำด้วยประการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวตก
ไปอยู่ในความครอบครองของบุค คลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้
ค่าเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง
4.8 ให้ มีการสุ่มตัวอย่ างจั ดส่งให้ กองเทคโนโลยีชีว ภาพทางดิน เพื่อการตรวจสอบคุณ ภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเมื่อสิ นค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว ทั้งนี้ให้
ดำเนินการสุ่มตัวอย่างมาจำนวน 30 ซอง จากจำนวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือ เท่ากับ 100,000 ซอง
ถ้าจัดจ้างขยายเชื้อมากกว่า 100,000 ซอง ขึ้นไปให้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างมาจำนวน 60 ซอง และวิธีการสุ่ม
ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
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แบบซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6

ขนาด 100 x 150 มม.
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แบบกล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6

ขนาดกว้าง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม.
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5. สารเร่งซุปเปอร์ พด.7
5.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 สำหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 1 ซอง น้ำหนัก 25 กรัม ใช้ใน
การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 50 ลิตร
5.2 สารเร่ งซุ ป เปอร์ พด.7 สำหรับ ผลิ ต สารควบคุ ม แมลงศั ต รู พื ช 1 ซอง น้ ำหนั ก 25 กรั ม
ประกอบด้วย จุลินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกไว้แล้วโดยเฉพาะ จำนวน 3 สายพันธุ์ ดังต่อไปนี้
5.2.1 ยีสต์ 1 สายพันธุ์ (Saccharomyces sp.02)
5.2.2 แบคทีเรียผลิตกรดอะซีติก 1 สายพันธุ์ (Gluconobacter sp.)
5.2.3 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก 1 สายพันธุ์ (Lactobacillus sp.03)
จุลินทรีย์แต่ละชนิดต้องมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 107 เซลล์ต่อกรัม และปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดต้อง
ไม่ต่ำกว่า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน10 เปอร์เซ็นต์
5.3 เชื้อ จุ ลิ น ทรี ย์ ต้อ งบรรจุ ในซองฟอล์ ย (aluminium foil) เคลื อบพลาสติก ชนิด หนาแบบ
(OPE + aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด้าน ไม่มีรอยรั่ว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถ
ป้องกันน้ำและความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนำมาใช้และเก็บรักษา พร้อมทั้ง แสดง QR code แผ่นพับ
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 แจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย
5.4 ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ำ
กว่า 80 ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีเขียวและสีน้ำตาลตามตัวอย่าง
แบบที่ เ ป็ น ภาพสี แนบท้ า ยประกาศนี้ (รายละเอี ย ดและตั ว อย่ างรู ป แบบจริ ง ติ ด ต่ อ สอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
5.5 กล่ องบรรจุ ส ารเร่งซุป เปอร์ พด.7 เป็ นกล่ องกระดาษที่มี ความหนา 5 ชั้น และแข็งแรง
ทนทานไม่ เสี ย หายต่อ การขนย้ าย บรรจุ ส ารเร่งซุป เปอร์ พด.7 กล่ อ งละ 100 ซอง กล่ อ งบรรจุส ารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.7 มีขนาดกว้าง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีเขียว ตาม
ตัวอย่างแบบที่เป็ นภาพสีแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ ติดต่อสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
5.6 สารเร่งจำนวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่ส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สถานีพัฒนา
ที่ดินเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน และศูนย์
ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
5.7 เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์ห้ามผู้รับจ้างนำเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดนี้ ไปขาย /
ให้ แลกเปลี่ยนเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำด้วยประการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวตก
ไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้
ค่าเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง
5.8 ให้ มีการสุ่มตัวอย่ างจั ดส่งให้ กองเทคโนโลยี ชีว ภาพทางดิน เพื่อการตรวจสอบคุณ ภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด โดยสุ่มเก็ บตัวอย่างเมื่อสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว ทั้งนี้ให้
ดำเนินการสุ่มตัวอย่างมาจำนวน 30 ซอง จากจำนวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง
ถ้าจัดจ้างขยายเชื้อมากกว่ า 100,000 ซอง ขึ้นไป ให้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างมาจำนวน 60 ซอง และวิธีการ
สุ่มให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
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5. ระยะเวลาดำเนินการ
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการ …45….. วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา และหากผู้รับจ้างส่งมอบเกิน
กว่าระยะเวลากำหนดในสัญญา จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ต่ อวันของราคาพัสดุทั้งหมด แต่จะต้องไม่
ต่ำกว่าวันละ 100 บาท
6. ระยะเวลาส่งมอบ
เงื่อนไขการชำระเงิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จะชำระเงินตามจำนวนในสัญญา เมื่อ
ผู้รับจ้างส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 2 3 6 และ 7 ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดเป็น 5 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 13,200 ซอง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้
ปริมาณงานพร้อมคุณภาพ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด
งวดที่ 2 ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 13,200 ซอง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ได้ปริมาณงานพร้อมคุณภาพ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด
งวดที่ 3 ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 จำนวน 30,700 ซอง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ได้ปริมาณงานพร้อมคุณภาพ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด
งวดที่ 4 ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 จำนวน 17,400 ซอง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ได้ปริมาณงานพร้อมคุณภาพ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด
งวดที่ 5 (งวดสุ ด ท้ า ย) ส่ ง มอบสารเร่ ง ซุ ป เปอร์ พด.7 จำนวน 17,500 ซอง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ปริมาณงานพร้อมคุณภาพ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรม
พัฒนาที่ดินกำหนด
ทั้งนี้ ส่งมอบงวดใดก่อนก็ได้ กำหนดส่งมอบภายใน 45 วัน โดยส่งมอบ ณ สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 6 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง สถานีพัฒนา
ที่ดินแม่ฮ่องสอน และศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
7. การสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์
- การสุ่ มตั วอย่ างเพื่ อตรวจวิเคราะห์ เชื้ อจุลิ น ทรีย์เพื่ อการตรวจรับ ของนั้ น ต้ องส่ งสารเร่ง พด.
ทุกชนิดที่จัดจ้างขยายเชื้อและดำเนินการสุ่มตัวอย่างตามวิธีการสุ่มที่กำหนด และนำตัวอย่างที่สุ่มมาตรวจ
วิเคราะห์มาตรฐานที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน เท่านั้น
8. วงเงินในการจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่ง
- สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 จำนวน ……13,200… ซอง คิดเป็นเงิน 217,800.- บาท
- สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 จำนวน ……13,200... ซอง คิดเป็นเงิน 184,800.- บาท
- สารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 จำนวน ……30,700… ซอง คิดเป็นเงิน 399,100.- บาท
- สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 จำนวน . …17,400.. ซอง คิดเป็นเงิน 252,300.- บาท
- สารเร่งซุปเปอร์ พด. 7 จำนวน ……17,500… ซอง คิดเป็นเงิน 227,500.- บาท
รวมจำนวน …..92,000… ซอง เป็นงบประมาณรวม ... 1,281,500…. บาท
9. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
- เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ กรมพัฒนาที่ดิน ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็น
ผู้ชนะการจ้าง

