
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                          

เลขท่ี      /๒๕๖๐                                                                                            

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปนูเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง                                         

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน                                                                              

ลงวันที่      พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     

                       กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๕ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรมฯ” 

 มีความประสงคจะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง งบประมาณ  

๘,๗๕๕,๐๐๐.- บาท (แปดลานเจ็ดแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) ตามรายการดังนี้      
 

                   วัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)       จํานวน   ๕,๑๕๐  ตัน 
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะ 

ใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี ้
                 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
 

              ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

              ๑.๒   แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

              ๑.๓   แบบสัญญาซื้อขาย  

              ๑.๔   แบบหนังสอืค้ําประกัน 

                      (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                      (๒)   หลักประกันสัญญา 

  ๑.๕  บทนิยม 

                      (๑)   ผูเสนอราคาที่มีประโยชนรวมกัน 

   (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

             ๑.๖   แบบบัญชีเอกสาร 

                      (๑)   บัญชเีอกสารสวนที่ ๑ 

                      (๒)   บัญชเีอกสารสวนที่ ๒ 

 ๑.๗   แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

                     - แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบทายประกาศ) 
 

 

 

 

 



๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
 

            ๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

 ๒.๒    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ   

และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ 

 ๒.๓    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้

 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  เวนแตการรับจายเงนิแตละครัง้

ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาสามารถรับจายเปนเงินสดได   

 ๒.๙   ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารที่เก่ียวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี้ 
 

     ๒.๙.๑)  กรณเีปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 

        -  ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น  และประทานบัตรยังไมหมดอายุ 

        -  ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

โดโลไมทของตนเองที่ยังไมหมดอายุ 

    ๒.๙.๒)  กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท  หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 

       -  ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

โดโลไมทของตนเองและยังไมหมดอาย ุ

       -  ตองมีหนังสือรับรองแหลงที่มาของโดโลไมทที่ไดประทานบัตร ไดแก 

สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือสําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตรโดโลไมทที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุ

ครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงนิคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวง

แรพรอมผูมีอํานาจรับรอง 

 

 



     ๒.๙.๓)  กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท 

        -  ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา)  

และหนังสอืรับรองแหลงท่ีมาของแร  ซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูเสนอราคารายอ่ืนทั้ง  ๒  กรณี   (ผูแตงตั้ง

ตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอมเอกสารขอ ๒.๙.๑ และ ๒.๙.๒ 
 

 กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบตัรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการ

ขออนุญาตตออายุ พรอมแนบสําเนาหลักฐานขอตออายุใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทาน

บัตรมาดวยและแนบใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 
 

 ๑๐.  ผูเสนอราคา  จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา  ซึ่งกรมทะเบียนการคา

กระทรวงพาณิชยออกใหหรือรับรองใหไมเกิน  ๑  ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

 ๑๑. ผูเสนอราคาตองมีคลังเก็บปูนเพ่ือการเกษตร และตองตั้งอยูในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน 

กับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร และตองมีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)  

อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี้ 

 ๑๒. ผูเสนอราคาตองนําตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ที่เสนอขายจํานวน    

๒  กิโลกรัม  พรอมทั้งผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO,  ความชื้น และขนาดความละเอียด  

โดยสถาบันที่เปนท่ียอมรับ  (ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน  ๖  เดือน กอนการยื่นเสนอ

เอกสาร)  มามอบใหแกหนวยงานนับถัดจากวันเสนอราคาภายใน  ๕ วันทําการ 

   ๑๓. ผูเสนอราคาตองแนบหลักฐานแผนที่ตั้งคลังเก็บปูนพรอมรูปถายคลังเก็บปูน  และ  

ตองยินยอมและอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการประกวดราคาฯ เขาตรวจสอบปริมาณปูนเพื่อ

การเกษตรพรอมบันทึกภาพ หากผูเสนอราคาไมสามารถนําตรวจปริมาณปูนได  ใหทําหนังสือมอบ

อํานาจใหผูรับมอบอํานาจนําตรวจแทน  พรอมมอบหลักฐานหนังสือมอบอํานาจใหคณะกรรมการ

ประกวดราคาฯ  ที่ตรวจสอบปริมาณในวันที่ทําการตรวจ หากไมสามารถดําเนินการตรวจปริมาณ 

ปูนได  ใหถือวาผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นไมผานการพิจารณาในการซื้อครั้งนี ้

 ๑๔.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ  

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 

๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
 

           ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document  Format) แยกเปน ๒ สวน คือ 

 

 

 

 
 



 ๓.๑    สวนที ่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

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา 

ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน 

นิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

                     (๔) เอกสารอ่ืนๆ ไดแก หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาหนังสือจดทะเบียน

หางหุนสวน/บริษัทปปจจุบันรายชื่อหุนสวนผูจัดการ(จัดทําข้ึนเอง) สําเนาใบเสร็จรับเงินซื้อแบบ

เอกสารประกวดราคาฯ 

                     (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖(๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

            ๓.๒   สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 

                    (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม

ขอ ๔.๔                          

     (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอ่ืน  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการ

เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  แทน 

                      (๓) หลักประกันการเสนอราคา  ตามขอ ๕ 

                      (๔)  เอกสารอ่ืนๆ ไดแก หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาหนังสือจด

ทะเบียนหางหุนสวน/บริษัทปปจจุบันรายชื่อหุนสวนผูจัดการ(จัดทําขึ้นเอง) สําเนาใบเสร็จรับเงินซื้อ

แบบเอกสารประกวดราคาฯ                      

                     (๕)    บัญชเีอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ           

                            จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตอง

แนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 



๔. การเสนอราคา 
 

            ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตอง

กรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอ

ราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

             ๔.๒  ผูเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา

รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  

โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง  คาจดทะเบียนและ

คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุ ณ จุดตางๆ ที่ สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดตางๆ ในสังกัด  

สพข.๕ กําหนดตามเอกสารแนบทายประกาศ 

              ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา

มิได 

              ๔.๓   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

              ๔.๔  ผูเสนอราคาตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)  ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวนี้ กรมฯ จะยึดไวเปนเอกสาร

ทางราชการ 

              สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา

ถูกตอง โดยผูมีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให

คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๕ วัน          

              ๔.๕  ผูเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุ ท่ีเสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม และ/หรือ

รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามสวนราชการกําหนด  โดยลงลายมือผูเสนอราคาพรอม

ประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย  พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนํามาแสดง  ตามบัญชี

เอกสารสวนที่  ๒  เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันท่ี       พฤศจิกายน 

๒๕๕๙  ตั้งแตเวลา   ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐  น.  ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๕ 

                 ทั้งนี้ กรมฯจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยาง

ที่เหลือหรือไมใชแลว กรมฯ จะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอราคา 

              ๔.๖  กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุลักษณะ 

เฉพาะฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลง 

ยื่นขอเสนอ  ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 



               ๔.๗   ผูประสงคเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที ่     พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. 

                       เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใด ๆ  โดย

เด็ดขาด 

              คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย

อ่ืนตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม 

              หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ 

ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรมตามขอ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอ

ราคา และกรมฯจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ  

จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทาง

ราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

               ๔.๘  ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

                      (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                      (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                      (๓)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา ที่กําหนด 

                      (๔)    หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 

                      (๕)    ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 

๕. หลักประกันการเสนอราคา 
 

    ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวยอิ เล็กทรอนิกส  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ งอยา งใดดังตอไปนี้

จํานวน  ๔๓๗,๗๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) 

              ๕.๑  หนังสือค้ําประกันอเิล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 

              ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบ

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร 

              ๕.๓  พันธบัตรรัฐบาลไทย 



 กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปน

หลักประกันการเสนอราคา  จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความ

ถูกตอง ในวันที ่    พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. 

ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ 

(หลักประกันการเสนอราคา)  กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา  เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา  

ดังนั้น  กรณีที่ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา”  ประสงคจะใชหนังสือค้ํา

ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี ้

(๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  ใหระบุชื่อผูเสนอราคา  

ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคา  ในนามกิจการรวมคา  เทานั้น 

(๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  ใหระบุชื่อผูเสนอราคา 

ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคา  ในนามกิจการรวมคา  เทานั้น 

ทั้งนี้  “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม”  หมายความวา  กิจการรวม

คาที่จะทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา  

กระทรวงพาณิชย) 

หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมฯจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือก

ไว ๓ ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพัน

แลว 

การคนืหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณใีด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา  
 

              ๖.๑  ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมฯจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม 

             ๖.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ขอเสนอไมถูกตอง หรอืไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยืน่ขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต

เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวย

วิธียื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา

เห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมฯเทานั้น 

              ๖.๓ กรมฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปนี้ 



                   (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรมฯ 

                   (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเสนอราคาอยางหนึ่ง

อยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

                   (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

              ๖.๔  ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ 

ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวของกับผูเสนอราคาได กรมฯมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา 

หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

               ๖.๕  กรมฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ 

เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมฯเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคา

จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรมฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและ

ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุ 

ที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช 

ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                 ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มี

สิทธิ ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปน 

ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ กรมฯมีอํานาจที่จะ         

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 หรือกรมฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตาม

ขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน

ขอ ๑.๓ กับกรมฯ ภายใน ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปน

จํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมฯยึดถือไวในขณะ

ทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา

นั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ  

                         (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                         (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย  และ

ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการ

ตางๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน  ๑.๔ (๒) 

                           (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                               หลกัประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู่ชนะ

การยื่นขอเสนอ (ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

๘. อัตราคาปรับ 
 

              คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๐ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของคาจางตามพัสดุท่ี

ยังไมไดสงมอบ  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 

              ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อ

ขายตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่

เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   ๓   เดือน  นับถัดจากวันที่กรมฯไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตอง

รีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด

บกพรอง 

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 

              ๑๐.๑  เ งินค าพัสดุสํ าหรับการซื้ อครั้ ง นี้  ได มาจาก เงินงบประมาณประจํ าป  

พ.ศ. ๒๕๖๐  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กรมฯไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวเทานั้น 



              ๑๐.๒   เมื่อกรมฯไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ

ตามที่ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขา

มาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ

ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผู

รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                       (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                       (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก 

สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน

ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                       (๓)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย

วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

              ๑๐.๓   ผูเสนอราคาซึ่งกรมฯ ไดคัดเลือกแลว  ไมไปทําสัญญา  หรือขอตกลงภายในเวลา

ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมฯ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู

ออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น 

 (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

               ๑๐.๔  กรมฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 

 

 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๕ 

   ............./...................../ ๒๕๕๙ 



เอกสารแนบทายประกาศ  

 

แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 ๑  คุณลักษณะทั่วไปเก่ียวกับปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) 

  ๑.๑  ตองมีคุณภาพทางเคมี  ดังนี ้

              ๑)  มีคาทาง 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  ลักษณะการบรรจ ุ

   บรรจุกระสอบละ  ๒๕  กิโลกรัม 

- ชั้นในเปนพลาสติกปองกันความชื้นได 

ชั้นนอกเปนกระสอบพลาสติกสาน  แข็งแรง  คงทนตอการขนสง  และมีรายละเอียดบนกระสอบดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

กรมพัฒนาที่ดิน 

กิจกรรม ปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด 

โดโลไมท 

 

 
 

คา Calcium Carbonate Equivalent (CCE) 

ไมต่ํากวา  ๙๐% 

บรรจุ  ๒๕  กิโลกรัม 

ใชในราชการกรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(หามจําหนาย) 



๓.  การสงมอบและการเบิกจาย  กรมฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  ๒ งวด ดังนี ้

     งวดที่  ๑  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท)   จํานวน  ๒,๖๕๐   ตัน                                    

โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาท่ีดินขอนแกน    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 

- สถานพัฒนาท่ีดินมหาสารคาม    จํานวน  ๘๐๐    ตัน 

- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ        จํานวน  ๗๐๐    ตัน 

- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร        จํานวน  ๕๐๐    ตัน 

- สถานพัฒนาท่ีดินหนองบัวลําภู    จํานวน   ๕๐๐    ตัน 

               ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดกําหนดสงมอบภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อ สถานที่จัดสงวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท ) จํานวน  ๕,๑๕๐  ตัน   

ณ จุดตางๆ ที่สถานีพัฒนาที่ดินกําหนด ดังนี ้

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน  จํานวน   ๘๐๐ ตัน   จัดสงดังนี ้ 

 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน  อ.เมือง      จํานวน     ๘๐๐ ตัน 

สถานีพัฒนาที่ดินอดุรธาน ี  จํานวน   ๕๐๐  ตัน  จัดสงดังนี ้

  จุดท่ี  ๑  สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี           จํานวน    ๒๔๕   ตัน 

           จุดท่ี  ๒  ศูนยขาวชุมชน ม.๑๘ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป           จํานวน    ๓๐  ตัน 

  จุดท่ี  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  จัดสงดังนี ้

 จุดที่ ๑  สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย  ต.หาดคํา อ.เมือง          จํานวน      ๒๘๕  ตนั 

 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  ตนั   

 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  ตนั   

 จุดที่ ๙  นายสุกัน นพเกา ม.๑๕ ต.ชุมชาง อ.โพนพิสัย           จํานวน        ๓๐  ตนั   

 จุดที่ ๑๐  นายวัฒนา  อินทิแสง ม.๙ ต.โพนสวาง อ.เมือง           จํานวน        ๓๐  ตนั   

 จุดที่ ๑๑  น.ส.เวียง  พันนารัตน ม.๗ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง         จํานวน    ๓๐  ตนั   

 จุดที่ ๑๒  นายไสว  กุณาการ ม.๘ ต.บานฝาง อ.สระใคร         จํานวน        ๔๕  ตัน   

สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  จํานวน   ๘๐๐  ตัน  จัดสงดังนี ้

  สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  อ.เมือง              จํานวน     ๘๐๐   ตัน 

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ   จํานวน   ๗๐๐  ตัน  จัดสงดังนี ้

  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.คาํมวง จํานวน    ๔๐   ตัน 

 จุดที่  ๔   นายธวชัชัย ยัติสาร ม.๑๑ บ.ดงแหลม ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ จํานวน ๓๐   ตัน 

สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  จํานวน   ๕๐๐  ตัน จัดสงดังนี ้

 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.ศรีวชิัย 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 

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภ ู จํานวน   ๕๐๐  ตัน  จัดสงดังนี ้

 จุดที่ ๑  สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภ ู         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 

สถานีพัฒนาที่ดินบงึกาฬ   จํานวน   ๕๐๐  ตัน  จัดสงดังนี ้

  จุดที่  ๑  สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  ต.โนนสมบรูณ 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 

 

 


