เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ /๒๕๖๐
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปนู เพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง
ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรมฯ”
มีความประสงคจะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง งบประมาณ
๘,๗๕๕,๐๐๐.- บาท (แปดลานเจ็ดแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) ดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding) ตามรายการดังนี้
วัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)

จํานวน ๕,๑๕๐ ตัน

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะ
ใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
แบบสัญญาซื้อขาย
แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
- แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบทายประกาศ)

๒. คุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา

๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทปี่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อ ไวในบัญ ชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู เ สนอราคาตอ งไม เ ปน ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู เ สนอราคารายอื่ น ณ วั น
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาตองรับจายและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครัง้
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาสามารถรับจายเปนเงินสดได
๒.๙ ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารที่เกี่ยวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี้
๒.๙.๑) กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท
- ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น และประทานบัตรยังไมหมดอายุ
- ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
โดโลไมทของตนเองที่ยังไมหมดอายุ
๒.๙.๒) กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท
- ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
โดโลไมทของตนเองและยังไมหมดอายุ
- ตอ งมีห นังสื อรับ รองแหลง ที่มาของโดโลไมทที่ไดป ระทานบัตร ไดแ ก
สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือสําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตรโดโลไมทที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุ
ครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวง
แรพรอมผูมีอํานาจรับรอง

๒.๙.๓) กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท
- ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา)
และหนังสือรับรองแหลงที่มาของแร ซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูเสนอราคารายอื่นทั้ง ๒ กรณี (ผูแตงตั้ง
ตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอมเอกสารขอ ๒.๙.๑ และ ๒.๙.๒
กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการ
ขออนุญาตตออายุ พรอมแนบสําเนาหลักฐานขอตออายุใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทาน
บัตรมาดวยและแนบใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง
๑๐. ผูเสนอราคา จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา ซึ่งกรมทะเบียนการคา
กระทรวงพาณิชยออกใหหรือรับรองใหไมเกิน ๑ ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
๑๑. ผูเสนอราคาตองมีคลังเก็บปูนเพื่อการเกษตร และตองตั้งอยูในบริเวณพื้นที่เดียวกัน
กับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร และตองมีปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)
อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี้
๑๒. ผู เ สนอราคาต อ งนํ า ตั ว อย า งปูน เพื่ อ การเกษตร (โดโลไมท ) ที่ เ สนอขายจํ า นวน
๒ กิโลกรัม พรอมทั้งผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO, ความชื้น และขนาดความละเอียด
โดยสถาบัน ที่เปน ที่ย อมรับ (ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน ๖ เดือน กอ นการยื่นเสนอ
เอกสาร) มามอบใหแกหนวยงานนับถัดจากวันเสนอราคาภายใน ๕ วันทําการ
๑๓. ผูเสนอราคาตองแนบหลักฐานแผนที่ตั้งคลังเก็บปูนพรอ มรูป ถายคลัง เก็บ ปูน และ
ตองยินยอมและอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการประกวดราคาฯ เขาตรวจสอบปริมาณปูนเพื่อ
การเกษตรพรอมบันทึกภาพ หากผูเสนอราคาไมสามารถนําตรวจปริมาณปูนได ใหทําหนังสือมอบ
อํานาจใหผูรับมอบอํานาจนําตรวจแทน พรอมมอบหลักฐานหนังสือมอบอํานาจใหคณะกรรมการ
ประกวดราคาฯ ที่ตรวจสอบปริมาณในวันที่ทําการตรวจ หากไมสามารถดําเนินการตรวจปริมาณ
ปูนได ใหถือวาผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นไมผานการพิจารณาในการซื้อครั้งนี้
๑๔. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเ สนอราคาจะต อ งเสนอเอกสารหลั กฐานยื่ น มาพร อ มการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) แยกเปน ๒ สวน คือ

๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจ
ควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารว มคา สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมค า
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน
นิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารอื่นๆ ไดแก หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาหนังสือจดทะเบียน
หางหุนสวน/บริษัทปปจจุบันรายชื่อหุนสว นผูจัดการ(จั ดทํา ขึ้น เอง) สําเนาใบเสร็จรับเงินซื้อ แบบ
เอกสารประกวดราคาฯ
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัด จางภาครัฐ ดว ยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖(๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แค็ ต ตาล็ อ กและหรื อ แบบรูป และรายการละเอี ย ดคุณ ลั ก ษณะเฉพาะ ตาม
ขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๔) เอกสารอื่นๆ ไดแก หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาหนังสือจด
ทะเบียนหางหุนสวน/บริษัทปปจจุบันรายชื่อหุนสวนผูจัดการ(จัดทําขึ้นเอง) สําเนาใบเสร็จรับเงินซื้อ
แบบเอกสารประกวดราคาฯ
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตอง
แนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอ
ราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทา ยใบเสนอราคาใหถูกตอ ง
โดยคิดราคารวมทั้ง สิ้น ซึ่ง รวมค าภาษี มูล คา เพิ่ มและภาษีอ ากรอื่ น คา ขนส ง ค าจดทะเบีย นและ
คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุ ณ จุดตางๆ ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตางๆ ในสังกัด
สพข.๕ กําหนดตามเอกสารแนบทายประกาศ
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา
มิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔
ผู เ สนอราคาต อ งสง แค็ ต ตาล็อ ก และหรือ แบบรู ป และรายการละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมฯ จะยึดไวเปนเอกสาร
ทางราชการ
สํ า หรั บ แค็ ต ตาล็ อ กที่ แ นบให พิ จ ารณา หากเป น สํ า เนารู ป ถ า ยจะต อ งรั บ รองสํ า เนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิก ส มีความประสงคจะขอดูตนฉบั บแคตตาล็อ ก ผูเสนอราคาจะตอ งนําตนฉบับมาให
คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๕ วัน
๔.๕ ผู เ สนอราคาต อ งส ง ตั ว อย า งของพั ส ดุ ที่ เ สนอ จํ า นวน ๒ กิ โ ลกรั ม และ/หรื อ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามสวนราชการกําหนด โดยลงลายมือผูเสนอราคาพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชี
เอกสารสวนที่ ๒ เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่
พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
ทั้งนี้ กรมฯจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยาง
ที่เหลือหรือไมใชแลว กรมฯ จะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอราคา
๔.๖ ก อ นการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูร างสัญ ญา รายละเอี ย ดคุลั กษณะ
เฉพาะฯลฯ ให ถี่ถ ว นและเขา ใจเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิก สทั้งหมดเสี ย ก อนที่จ ะตกลง
ยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

๔.๗ ผูประสงคเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใด ๆ โดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกสก อนหรื อ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขั น
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอ
ราคา และกรมฯจะพิ จ ารณาลงโทษผู เ สนอราคาดั ง กล า วเป น ผู ทิ้ ง งาน เว นแต ค ณะกรรมการฯ
จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจ ารณาของทาง
ราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
๔.๘ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยใช ห ลั ก ประกั น อย า งหนึ่ ง อย า งใดดั ง ต อ ไปนี้
จํานวน ๔๓๗,๗๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป น
หลักประกันการเสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความ
ถูกตอง ในวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ตามแบบตัว อย า งหนั งสื อ ค้ํ า ประกั นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ข องธนาคารภายในประเทศ
(หลักประกันการเสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา
ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา
ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา
ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวม
คาที่จะทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย)
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมฯจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกั น
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว ๓ ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพัน
แลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมฯจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยืน่ ขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต
เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวย
วิธียื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมฯเทานั้น
๖.๓ กรมฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรมฯ
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ยดแตกตา งไปจากเงื่อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมฯมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ กรมฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมฯเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคา
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรมฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและ
ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุ
ที่เชื่อถือไดวา การยื่นขอ เสนอกระทํา การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิ ไดรับ การคัด เลือ กเปนผูเ สนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเป น
ผู เ สนอราคาที่ ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางอย า งเป น ธรรม ตามข อ ๑.๕ กรมฯมี อํ า นาจที่จ ะ
ตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมฯจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาราย
นั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมฯอาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลง
เปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได

๗.๒ ในกรณีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือกรมฯเห็น วาไมส มควรจัดทํา ขอ ตกลงเป นหนังสือ ตาม
ขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน
ขอ ๑.๓ กับกรมฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปน
จํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมฯยึดถือไวในขณะ
ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผ่ ูชนะ
การยื่นขอเสนอ (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๐ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของคาจางตามพัสดุที่
ยังไมไดสงมอบ นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อ
ขายตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๓ เดือน นับถัดจากวันที่กรมฯไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตอง
รีบ จัด การซอ มแซมแกไ ขใหใ ชการไดดีดังเดิ มภายใน ๗ วั น นับ ถัดจากวันที่ไดรับ แจง ความชํารุ ด
บกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงิ น ค า พั ส ดุ สํ า หรั บ การซื้ อ ครั้ ง นี้ ได ม าจากเงิ น งบประมาณประจํ า ป
พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมฯไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวเทานั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมฯไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามที่ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขา
มาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปน ผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือ ไทย จากต า งประเทศมายัง ประเทศไทย เวน แต จ ะได รับ อนุ ญ าตจากกรมเจ า ท า ให บ รรทุ ก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกรมฯ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมฯ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือค้ํา ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกรองใหช ดใชความเสีย หายอื่ น
(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ กรมฯ สงวนสิทธิ์ที่จ ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกํา หนดในแบบสัญ ญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

กรมพัฒนาที่ดิน
โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
............./...................../ ๒๕๕๙

เอกสารแนบทายประกาศ
แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
๑ คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)
๑.๑ ตองมีคุณภาพทางเคมี ดังนี้
๑) มีคา ทาง CCE (Calcium Carbonate Equivalent) ไมต่ํากวารอยละ ๙๐
๒) มีคาทาง MgO (Magnesium Oxide) ไมต่ํากวารอยละ ๑๕
๓) มีคา CaO (Calcium Oxide) ไมต่ํากวารอยละ ๒๕
๑.๒ ขนาดความละเอียด
มีความละเอียดคละกันสามารถผานตระแกรงขนาด ๘๐ เมซ ไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๑.๓ ความชื้นไมเกินรอยละ ๕
๒ ลักษณะการบรรจุ
บรรจุกระสอบละ ๒๕ กิโลกรัม
- ชั้นในเปนพลาสติกปองกันความชื้นได
ชั้นนอกเปนกระสอบพลาสติกสาน แข็งแรง คงทนตอการขนสง และมีรายละเอียดบนกระสอบดังนี้

กรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรม ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
โดโลไมท

คา Calcium Carbonate Equivalent (CCE)
ไมต่ํากวา ๙๐%
บรรจุ ๒๕ กิโลกรัม
ใชในราชการกรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(หามจําหนาย)

๓. การสงมอบและการเบิกจาย กรมฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท) จํานวน ๒,๖๕๐ ตัน
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ ดังนี้
- สถานพัฒนาที่ดินขอนแกน
จํานวน ๘๐๐ ตัน
- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
จํานวน ๕๐๐ ตัน
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
จํานวน ๘๕๐ ตัน
- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
จํานวน ๕๐๐ ตัน
งวดที่ ๒ (งวดสุดทาย) เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท) จํานวน ๒,๕๐๐ ตัน
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ ดังนี้
- สถานพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
จํานวน ๘๐๐ ตัน
- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ
จํานวน ๗๐๐ ตัน
- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
จํานวน ๕๐๐ ตัน
- สถานพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู จํานวน ๕๐๐ ตัน
ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดกําหนดสงมอบภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนาม
ในสั ญ ญาซื้ อ
สถานที่ จั ด ส ง วั ส ดุ ปู น เพื่ อ การเกษตร(โดโลไมท ) จํ า นวน ๕,๑๕๐ ตั น
ณ จุดตางๆ ที่สถานีพัฒนาที่ดินกําหนด ดังนี้
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน จํานวน ๘๐๐ ตัน จัดสงดังนี้
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน อ.เมือง จํานวน ๘๐๐ ตัน
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี จํานวน ๕๐๐ ตัน จัดสงดังนี้
จุดที่ ๑ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
จํานวน ๒๔๕ ตัน
จุดที่ ๒ ศูนยขาวชุมชน ม.๑๘ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป
จํานวน
๓๐ ตัน
จุดที่ ๓ ศูนยเรียนรูฯ ต.นาดี อ.เมือง
จํานวน ๓๐ ตัน
จุดที่ ๔ นายสํารอง ตระการ ม. ๗ ต.คอนสาย อ.กูแกว
จํานวน ๓๐ ตัน
จุดที่ ๕ ศูนยเรียนรู ม. ๔ ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ
จํานวน ๓๐ ตัน
จุดที่ ๖ ศูนยเรียนรูฯ ม.๑ ต.บานโคก อ.เพ็ญ
จํานวน ๓๐ ตัน
จุดที่ ๗ บานโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ
จํานวน ๓๐ ตัน
จุดที่ ๘ บานภูดิน ม.๕ ต.บานผือ
จํานวน ๗๕ ตัน
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย จํานวน ๘๕๐ ตัน จัดสงดังนี้
จุดที่ ๑ สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคํา อ.เมือง
จํานวน ๒๘๕ ตัน
จุดที่ ๒ นางวันวิสา วงษาบุตร ม.๕ ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม จํานวน ๑๗๐ ตัน
จุดที่ ๓ นายสมจิตร ออนสา ม.๓ ต.ผาตั้ง อ.สังคม
จํานวน
๕๐ ตัน
จุดที่ ๔ นายกสิพงษ ประจิมทิศ ม.๘ ต.โพนแพง อ.รัตนวาป
จํานวน
๓๐ ตัน
จุดที่ ๕ นายวิรัตน ศรีมุงคุณ ม.๑ ต.พระบาทนาสิงห อ.รัตนวาป จํานวน
๓๐ ตัน
จุดที่ ๖ นางอมร ไชยลือชา ม.๑๕ ต.วังหลวง อ.เฝาไร
จํานวน
๓๐ ตัน

จุดที่ ๗ นายบุญพา มะโนมัย ม.๘ ต.อุดมพร อ.เฝาไร
จํานวน
๓๐ ตัน
จุดที่ ๘ นายเวียงชัย เอกอักษร ม.๔ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จํานวน
๙๐ ตัน
จุดที่ ๙ นายสุกัน นพเกา ม.๑๕ ต.ชุมชาง อ.โพนพิสัย
จํานวน
๓๐ ตัน
จุดที่ ๑๐ นายวัฒนา อินทิแสง ม.๙ ต.โพนสวาง อ.เมือง
จํานวน
๓๐ ตัน
จุดที่ ๑๑ น.ส.เวียง พันนารัตน ม.๗ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง
จํานวน ๓๐ ตัน
จุดที่ ๑๒ นายไสว กุณาการ ม.๘ ต.บานฝาง อ.สระใคร
จํานวน
๔๕ ตัน
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม จํานวน ๘๐๐ ตัน จัดสงดังนี้
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม อ.เมือง
จํานวน ๘๐๐ ตัน
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ จํานวน ๗๐๐ ตัน จัดสงดังนี้
จุดที่ ๑ สถานพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ ม.๗ ต.อุมเมา อ.ยางตลาด
จํานวน ๖๐๐ ตัน
จุดที่ ๒ นายบัวลัย เพียรสดับ บานสรางแกว ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จํานวน ๓๐ ตัน
จุดที่ ๓ นางบุญเรือง วาสสีดา ม.๑ บานนาบอน ต.นาบอน อ.คํามวง จํานวน ๔๐ ตัน
จุดที่ ๔ นายธวัชชัย ยัติสาร ม.๑๑ บ.ดงแหลม ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ จํานวน ๓๐ ตัน
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร จํานวน ๕๐๐ ตัน จัดสงดังนี้
จุดที่ ๑ บานจันทรเพ็ญ ต.จันทรเพ็ญ อ.เตางอย
จํานวน ๑๐๐ ตัน
จุดที่ ๒ บานงิ้ว ม.๔ ต.พันนา อ.สวางแดนดิน
จํานวน ๑๐๐ ตัน
จุดที่ ๓ อบต.ศรีวิชัย ต.ศรีวชิ ัย อ.วานรนิวาส
จํานวน ๑๐๐ ตัน
จุดที่ ๔ บานปุงวัฒนา ม.๑๐ ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแกว จํานวน ๑๕๐ ตัน
จุดที่ ๕ บานดงขุมขาว ม.๓ ต.พังขวาง อ.เมือง
จํานวน
๕๐ ตัน
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู จํานวน ๕๐๐ ตัน จัดสงดังนี้
จุดที่ ๑ สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู
จํานวน ๑๘๐ ตัน
จุดที่ ๒ สหกรณกุดดู ต.กุดดู อ.โนนสัง
จํานวน
๘๐ ตัน
จุดที่ ๓ บานชมพูทอง ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรือง
จํานวน
๘๐ ตัน
จุดที่ ๔ ต.นาแก อ.นาวัง
จํานวน
๘๐ ตัน
จุดที่ ๕ บานฝานแดง ม.๗ ต.กุดแห อ.นากลาง
จํานวน
๘๐ ตัน
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ จํานวน ๕๐๐ ตัน จัดสงดังนี้
จุดที่ ๑ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ต.โนนสมบูรณ อ.เมือง จํานวน ๓๒๐ ตัน
จุดที่ ๒ บานหวยคอม ม.๒ ต.เซกา อ.เซกา
จํานวน ๖๐ ตัน
จุดที่ ๓ บานบัวโคก ม.๖ ต.โพธิ์หมากแขง อ.บึงโขงโหลง จํานวน ๖๐ ตัน
จุดที่ ๔ บานใหมศรีชมชื่น ม.๗ ต.ฝาแฝก อ.พรเจริญ
จํานวน
๖๐ ตัน

