
 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี  ๕/๒๕๖๒ 

การซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๔,๖๕๐ ตัน (ครั้งที่ ๒) 

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

ลงวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

                  กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรมฯ" มีความประสงคจะประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้ 
 

                 จัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๔,๖๕๐ ตัน (ครั้งที่ ๒) พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของ
แท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด 
ดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                          ๑.๗     เอกสารแนบทายประกาศ 
                          ๑.๘     TOR 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ



กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐    ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง กําหนด 

                          ๒.๑๑  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อใน
วงเงินไมนอยกวา ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมฯเชื่อถือ 
                      ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณทีี่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน
คุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาที่
เขาประกวดราคาได 
                     (๒) กรณทีี่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคา
ไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการ
เขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่
ยื่นเสนอราคาได 
                    ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
                    ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                    ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชธีนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                   ๒.๑๔     ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครัง้ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                   ๒.๑๕     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ



บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                   ๒.๑๖    ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารที่เก่ียวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี้ 
                              ๒.๑๖.๑)  กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 
                                    -  ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น  และประทานบัตรยังไมหมดอายุ 
                                    - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของ
ตนเองที่ยังไมหมดอายุ 
                             ๒.๑๖.๒)  กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท  หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 
                                   -  ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของ
ตนเอง  และยังไมหมดอายุ 
                                  -  ตองมีหนังสือรับรองแหลงที่มาของโดโลไมทที่ไดประทานบัตร ไดแก สําเนาสัญญาซื้อขาย 
หรือสําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตรโดโลไมทที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือ
ใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแรพรอมผูมีอํานาจรับรอง 
                           ๒.๑๖.๓)  กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท 
-  ตองมีหนังสือแตงตั้งตวัแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา)  และหนังสือรับรองแหลงที่มาของแร  ซึ่งตอง
ไมซ้ําซอนกับผูเสนอราคารายอื่นทั้ง  ๒  กรณี   (ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอมเอกสารขอ ๒.๑๖.๑ และ 
๒.๑๖.๒ 
กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการขออนุญาตตออายุ พรอมแนบสําเนา
หลักฐานขอตออายุใบอนญุาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรมาดวยและแนบใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 
               ๒.๑๗) ผูเสนอราคา  จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา  ซึ่งกรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชย
ออกใหหรือรับรองใหไมเกิน  ๑  ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
               ๒.๑๘) ผูเสนอราคาตองมีคลังเก็บปูนเพื่อการเกษตร และตองตั้งอยูในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน 
กับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร และตองมีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) 
อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี้ 
  
               ๒.๑๙) ผูเสนอราคาตองนําตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ที่เสนอขายจํานวน   ๒  กิโลกรัม  พรอม
ทั้งผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO,  ความชื้น และขนาดความละเอียด  โดยสถาบันที่เปนที่ยอมรับ  (ผลการ
วเิคราะหรับรองภายในไมเกิน  ๖  เดือน กอนการยื่นเสนอเอกสาร)  มามอบใหแกหนวยงานนับถัดจากวันเสนอราคา
ภายใน  ๕ วันทําการ 
               ๒.๒๐) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ  รายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
  
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด



ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณชิย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนงัสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับ
มอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาหนังสือรับรองผลงาน 
                                          (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
  
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 



                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถกูตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับ
มอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาหนังสือรับรองผลงาน 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 



                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดยีวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง
ไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให  ณ จุดตางๆ ตามแผนการสงมอบของสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สพข.๕ 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรมฯ ใหสงมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ตาม
เอกสารแนบ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลาวนี้ กรมฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน โดโลไมท ๒ กิโลกรัม และ/หรือ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ กรมฯ กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับ
ในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพ่ือ
ใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒  ระหวาง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ถ.มิตรภาพ อ.เมอืง จ.ขอนแกน โทร ๐๔๓-๒๔๖๖๖๗ 
                ทั้งนี ้กรมฯจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช
แลว กรมฯจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอา 
                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗     ผูยืน่ขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคา
ใหแก กรมฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ 
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ



กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู
ยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน
แต กรมฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของ กรมฯ 

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๓๙๕,๒๕๐.๐๐ บาท (สามแสนเกา
หมื่นหาพันสองรอยหาสิบบาทถวน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงนิทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร
ดังกลาวมาใหกรมฯตรวจสอบความถูกตองในวันที๒่ มกราคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปนผู
ยื่นขอเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ีสัญญารวม



คากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมฯจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่กรมฯไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอ
รายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือ
ผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณใีชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมฯ จะพิจารณาจาก ราคา
รวม 
                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่รมฯ
กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทํา
ใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอน
ปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     กรมฯสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรมฯ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมฯมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรมฯ มีสิทธิที่
จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๖.๖     กรมฯทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินของ กรมฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรมฯ จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ
การคดัเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปน



เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ
กรมฯจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับ
ราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรมฯ 

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากรมฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน 
หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทําสัญญาซื้อขาย 

                          ๗.๑     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 
๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกรมฯจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดัง
ระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๗.๒     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมฯ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดงัตอไปนี ้
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงนิทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพสัดุที่ซื้อซึ่งกรมฯ ไดรับมอบไวแลว 

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 

                          กรมฯ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว
ใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลง
เปนหนังสือ และกรมฯ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

                 ๙.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ



ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทํา
ขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายทีเ่กิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา   ๓ เดือน    นับถัดจากวันที่ กรมฯ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ 

                ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น 

                ๑๑.๒   เมื่อกรมฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือ
ในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู
ยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
                          (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                          (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย 
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                           (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน
เวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการ
ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กรมฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อ
เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผู
ยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๑.๖   กรมฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมฯไมได 
                                   (๑)    กรมฯไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคดัเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับ



ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมฯ หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             กรมฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให
เปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยืน่ขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรมฯ ไวชั่วคราว 

กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

 ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๔,๖๕๐ ตัน (ครั้งที่ ๒) ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อปูนเพ่ือการเกษตร
(โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๔,๖๕๐ ตัน (ครั้งที่ ๒) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)ราคากลางของ
งานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๙๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดลานเกาแสนหาพันบาทถวน) ตามรายการ 
ดังนี้ 
                       จัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๔,๖๕๐ ตัน (ครั้งท่ี ๒)          
 

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมพัฒนาท่ีดิน โดย 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
กําหนด 

                 ๑๑    ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อในวงเงินไม
นอยกวา ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 



รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมฯเชื่อถือ 
 
                      ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณทีี่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน
คุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาที่
เขาประกวดราคาได 
                     (๒) กรณทีี่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคา
ไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการ
เขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่
ยื่นเสนอราคาได 
                    ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
        ๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
        ๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
        ๑๔     ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
        ๑๕     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
         ๑๖    ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารที่เก่ียวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณ ีดังนี้ 
                  ๑๖.๑)  กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 
                               -  ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น  และประทานบัตรยังไมหมดอายุ 
                               - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเอง
ที่ยังไมหมดอายุ 
                  ๑๖.๒)  กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท  หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 
                              -  ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของ
ตนเอง  และยังไมหมดอายุ 
                              -  ตองมีหนังสือรับรองแหลงท่ีมาของโดโลไมทที่ไดประทานบัตร ไดแก สําเนาสัญญาซื้อขาย 
หรือสําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตรโดโลไมทที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือ
ใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแรพรอมผูมีอํานาจรับรอง 
                   ๑๖.๓)  กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท 
                            -  ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา)  และหนังสือรับรอง
แหลงท่ีมาของแร  ซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูเสนอราคารายอ่ืนทั้ง ๒ กรณี (ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอมเอกสาร
ขอ ๑๖.๑ และ  ๑๖.๒ 



กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการขออนุญาตตออายุ พรอมแนบสําเนา
หลักฐานขอตออายุใบอนญุาตแตงแร และ/หรอื ประทานบัตรมาดวยและแนบใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 
        ๑๗) ผูเสนอราคา  จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา  ซึ่งกรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชยออกให
หรือรับรองใหไมเกิน  ๑  ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
         ๑๘) ผูเสนอราคาตองมีคลังเก็บปูนเพื่อการเกษตร และตองตั้งอยูในบริเวณพื้นที่เดียวกัน 
กับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร และตองมีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) 
อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี้ 
         ๑๙) ผูเสนอราคาตองนําตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ที่เสนอขายจํานวน   ๒  กิโลกรัม  พรอมทั้งผล
การวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO,  ความชื้น และขนาดความละเอียด  โดยสถาบันท่ีเปนที่ยอมรับ  (ผลการ
วิเคราะหรับรองภายในไมเกิน  ๖  เดือน กอนการยื่นเสนอเอกสาร)  มามอบใหแกหนวยงานนับถัดจากวันเสนอราคา
ภายใน  ๕ วันทําการ 
          ๒๐) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ  รายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา  
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.cgd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๔๓๒๔๖๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง กรม
พัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ผานทางอีเมล r05_2@ldd.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕จะชี้แจงรายละเอียด
ดังกลาวผานทางเว็บไซต www.cgd.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  
  

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

  

  

  

  

  

  
 

ลงนาม  กอเกียรติ  จันทรพ่ึงสุข  

(นายกอเกียรติ จันทรพ่ึงสุข) 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 

  

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) ใน
ระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

 



 
ขอบเขตของงานประกวดราคาจาง (TOR)   

ประกวดราคาจัดซ้ือปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน 4,650 ตัน  
กรมพัฒนาที่ดิน  โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

             
๑.    ความเปนมา 

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  ไดจัดสรรเงินงบประมาณ  ป ๒๕๖2  ใหสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕  เพ่ือจัดซื้อ
ปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท) พรอมขนสง  จํานวน  ๔,๖5๐  ตัน  เพื่อนําไปแจกจายแกเกษตรกรใชในการปรับปรุง
บํารุงดิน  ใหมีสภาพเหมาะสมแกการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรที่อยูในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

เนื่องจาก  สภาพพ้ืนที่ที่ทําการเกษตรมีปญหาเปนดินเปรี้ยวจัด  และเปนดินกรด  พืชที่ปลูกในพ้ืนที่
ดังกลาวไมสามารถเจริญเติบโตได  เพราะความรุนแรงของกรดในดิน  ขาดแคลนธาตุอาหารพืชจําเปนตองใชปูนเพ่ือ
การเกษตร (โดโลไมท)  ปรับปรุงดินกอน  เพ่ือลดสภาพความเปนกรดในดิน  ชวยใหพืชที่ปลูกเจริญเติบโต  และ
สามารถเพ่ิมผลผลิตได  โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภารกิจในการจัดซื้อ 
ปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)  เพ่ือสงมอบใหสถานีพัฒนาท่ีดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  นําไปสงเสริมใหกับเกษตรกร
ในพื้นที่เปาหมาย  ซึ่งเกษตรกรจะมีสวนรวมในการปรับปรุงพ้ืนท่ีทําการเกษตรของตนเอง  โดยการหวานและไถกลบ
ปูนไดโลไมท ดังน ั้น  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๕  จึงไดดําเนินการกําหนดขอบเขตการจัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร 
(โดโลไมท)  ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง  เพื่อใชในการจัดซื้อ 

 

๒.    วัตถุประสงค 
  ๒.๑   เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินในเชิงบูรณาการ ใหสามารถเพิ่มผลผลิตพืชพัฒนาและฟนฟูทรัพยากร

ที่ดินในเชิงคุณภาพ 
 ๒.๒   เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ดินใหเหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน  ไดแก  

เกษตรธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย  เกษตรผสมผสาน  วนเกษตร  เกษตรทฤษฎีใหม รวมทั้งการพัฒนาการ   
ผลิตตามแนวเศรษฐกิจเพียงพอ 

 ๒.๓   เพ่ือสงเสริมการผลิตสินคา  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยสนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดิน 
 ๒.๔   เพ่ืออนุรักษดินและน้ําฟนฟูทรัพยากรที่ดินที่มีปญหาและเสื่อมโทรม  ใหมีความอุดมสมบูรณ  และ

เหมาะสมกับการใชประโยชน  เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ทั้งในพ้ืนที่ผลิตพืชเพ่ือการแขงขัน  และในพื้นท่ีทํา
การเกษตรเพียงพอใหเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของประเทศ  รวมท้ังฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหนื้  
และชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาต ิ

 ๒.๕   พัฒนาดานการอนุรักษดินและน้ํา  การแกปญหาทรัพยากรที่ดินและการปรับปรุงบํารุงดินที่งาย 
ตอการปฏิบัติ  ในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนอยางมีคุณภาพ  และมาตรฐานใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวม และ
รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรที่ดินอยางตอเนื่อง  ไปสูกลุมเปาหมายเกิดการใชประโยชนอยางคุมคา 
๓.     คุณสมบตัิผูเสนอราคา 
             ๓.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

           ๓.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

           3.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

           3.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวตามที่
ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

เผยแพร ครั้งที่ ๑  ขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)  
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           3.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

           3.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

           3.๗     เปนบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

           3.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก   สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต  ๕  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
           3.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

           3.๑๐   ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
กําหนด 

           3.๑๑     ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อในวงเงนิไม
นอยกวา ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนทีก่รมฯเชื่อถือ 
                      ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณทีี่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน
คุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคา
ที่เขาประกวดราคาได 
                     (๒) กรณทีี่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการ
รวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                    ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
           3.๑๒     ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 

            3.๑๓     ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

            3.๑๔     ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

            3.๑๕     มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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            ๓.๑๖    ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารที่เก่ียวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี ้

  ๓.๑๖.๑)  กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 

          -  ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น  และประทานบัตรยังไมหมดอายุ 

         - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเองท่ียัง
ไมหมดอายุ 

 ๓.๑๖.๒)  กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท  หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 

          -  ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเอง  
และยังไมหมดอายุ 

        -  ตองมีหนังสือรับรองแหลงที่มาของโดโลไมทที่ไดประทานบัตร ไดแก สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือ
สําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตรโดโลไมทท่ียังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือ
ใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงนิคาภาคหลวงแรพรอมผูมีอํานาจรับรอง 

๓.๑๖.๓)  กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท 

-  ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา)  และหนังสือรับรอง
แหลงที่มาของแร  ซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูเสนอราคารายอ่ืนท้ัง  ๒  กรณี   (ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอม
เอกสารขอ ๓.๑๖.๑ และ ๓.๑๖.๒ 

กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบตัรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการขออนุญาต
ตออายุ พรอมแนบสําเนาหลักฐานขอตออายุใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรมาดวยและแนบ
ใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 

               ๓.๑๗) ผูเสนอราคา  จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา  ซึ่งกรมทะเบียนการคากระทรวง
พาณิชยออกใหหรือรับรองใหไมเกิน  ๑  ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา  

              ๓.๑๘) ผู เสนอราคาตองมีคลังเก็บปูนเพื่อการเกษตร และตองตั้งอยู ในบริเวณพื้นที่ เดียวกัน 
กับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร  และตองมีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท )  
อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี้ 

             ๓.๑๙) ผูเสนอราคาตองนําตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ท่ีเสนอขายจํานวน   ๒  กิโลกรัม  
พรอมทั้งผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO,  ความชื้น และขนาดความละเอียด  โดยสถาบันท่ีเปนที่ยอมรับ  
(ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน  ๖  เดือน กอนการยื่นเสนอเอกสาร)  มามอบใหแกหนวยงานนับถัดจากวัน
เสนอราคาภายใน  ๕ วันทําการ 

              ๓.๒0) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ  รายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
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๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

         ๔.๑  คุณลักษณะทั่วไปเก่ียวกับปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) 

                ๔.๑.๑  ตองมคีุณภาพทางเคมี  ดังนี้ 

            ๑)  มีคาทาง CCE (Calcium Carbonate Equivalent) ไมต่ํากวารอยละ ๙๐ 

         ๒)  มีคาทาง MgO (Magnesium Oxide)  ไมต่ํากวารอยละ  ๑๕ 

         ๓)  มีคา  CaO (Calcium Oxide)  ไมต่ํากวารอยละ  ๒๕ 

         ๔)  มีคา pH ไมต่ํากวา ๘ 

     ๔.๑.๒  ขนาดความละเอียด 

   มีความละเอียดคละกันสามารถผานตระแกรงขนาด  ๘๐ เมซ ไมต่ํากวารอยละ  ๘๐ 

     ๔.๑.๓  ความชื้นไมเกินรอยละ  ๕ 

         ๔.๒  ลักษณะการบรรจุ 

     บรรจุกระสอบละ  ๒๕  กิโลกรัม  ชั้นในเปนพลาสติกปองกันความชื้นได  ชั้นนอกเปนกระสอบ 
พลาสติกสาน  แข็งแรง  คงทนตอการขนสง  และมีรายละเอียดบนกระสอบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. การสงมอบและการเบิกจาย  กรมฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  ๒ งวด ดังนี ้
งวดที่  ๑  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท)   จํานวน  ๒,550   ตัน                                    
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาท่ีดินขอนแกน    จํานวน  ๘๐๐    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี     จํานวน  ๕๐๐    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย   จํานวน  ๗๕๐    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ           จํานวน  ๕๐๐    ตัน 

 
 

กรมพัฒนาที่ดิน 

กิจกรรม ปรบัปรงุพื้นท่ีดินกรด 

โดโลไมท 
 

                                           
 

คา Calcium Carbonate Equivalent (CCE) 

ไมต่ํากวา  ๙๐% 

บรรจุ  ๒๕  กิโลกรัม 

ใชในราชการกรมพัฒนาทีด่นิ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(หามจําหนาย) 
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งวดที ่ ๒ (งวดสุดทาย)  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท)  จํานวน 2,100    ตัน 
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาท่ีดินมหาสารคาม    จํานวน  ๕5๐    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ        จํานวน  ๕๕๐    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร        จํานวน  ๕๐๐    ตัน 
- สถานพัฒนาท่ีดินหนองบัวลําภู    จํานวน   ๕๐๐    ตัน 

               ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดกําหนดสงมอบภายใน  ๙๐ วัน  นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อ    
สถานที่จัดสงปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท) จํานวน  ๔,๖5๐  ตัน  ณ จุดตางๆ ที่สถานีพัฒนาทีด่ินกําหนด ดังนี้ 
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน  จํานวน   ๘๐๐ ตัน   จัดสงดังนี ้
  จุดท่ี  ๑  นายชัยยพร หิรัญอร 92 ม.7 ต.คึมชาติ อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน     จํานวน    25.2 ตัน 
                       โทร. 061-0499041 
   จุดที่  2  นายบุญชิ้น บุญเรืองศร ี5 ม.9 ต.แวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน          จํานวน    50  ตัน 
                       โทร. 085-6484171 
  จุดท่ี  3  นายสงวน  วงษชารี ม.8 บ.หนองรูแข ต.ภูเหล็ก อ.บานไผ จ.ขอนแกน     จํานวน    141 ตัน 
                       โทร. 061-0499041 
  จุดท่ี  4  นายทองแดง  โหหนู ม.4 บ.ปาหวายนั่ง อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแกน      จํานวน     30  ตัน 
                       โทร. 090-3388818 
  จุดท่ี  5  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลภูหาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน       จํานวน      30 ตัน 
                       หมอหนุย  โทร. 087-2258840 
  จุดท่ี  6  โรงผลิตปุยอินทรีย ม.1 บ.โคกนางาม ต.ศรสีุข อ.สีชมพู จ.ขอนแกน       จํานวน    17.6 ตัน 
                       นายอรุณ  ศรีชินเลิศ  โทร. 098-2152698 
  จุดท่ี  7  บานผูใหญบานหนองกะเดา ม.4 ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน     จํานวน     15 ตัน 
                       เกษตรตําบล ไพรวัลย  โทร. 097-3013363 
  จุดท่ี  8  นายประสิทธิ์  ศรีตัน บานกุดขอนแกน ม.4 ต.กุดขอนแกน อ.ภูเวียง      จํานวน     15  ตัน 
                       โทร. 087-2282514 
  จุดท่ี  9  ศูนย ศพก.มัญจาคีรี นายอภิศักดิ์  แกวสีบุตร บ.โนนงาม ม.2ต.นางาม     จํานวน    40 ตัน 
                       อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน  โทร. 097-2492541 
  จุดท่ี ๑0  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินอําเภอเวียงเกา           จํานวน    10 ตัน 
                        นายมงคล  ราชาวงษ บ.ศรีปทุม ม.11 ต.เขานอย อ.เวียงเกา โทร. 080-1832310 
  จุดท่ี ๑1  สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน        จํานวน   426.2 ตัน 
                       คุณจิตตินันท  ศรีกัลป  โทร. 061-5626388  
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี   จํานวน   ๕๐๐  ตัน  จัดสงดังนี ้
  จุดท่ี  ๑  สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี             จํานวน     212 ตัน 
                       นางนฤมล  วิจิตรขจี  เบอรโทร 093-3246496 
  จุดท่ี  2  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาการเกษตร บ.วังหนาผา ม.18      จํานวน     13 ตัน 
                       ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี นายอุทัย หัตถปะนิตย  เบอรโทร 088-5169673 
  จุดท่ี  3  บ.ทาลี่ ม.4 ต.ทาลี่ อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี                   จํานวน     12  ตัน 
                       นายไชยา  ชัยวงค  เบอรโทร 061-0631022 
  จุดท่ี  4  เลขที่ 75 ม.5 บ.โนนนาโพธิ์ ต.ศรีสําราญ ต.น้ําโสม จ.อุดรธานี             จํานวน     75  ตัน 
                       นายสมบูรณ  แกวบุตรดี  เบอรโทร.098-3396343 
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  จุดท่ี  5  อบต.เพ็ญ ม.4 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี                   จํานวน     33 ตัน 
                       นายคูณ  กอกพิมพ เบอรโทร. 083-3347127 
  จุดท่ี  6  บ.โคกสี ม.7 ต.ศรีธาตุ อ.ศรธีาตุ จ.อุดรธาน ี                           จํานวน      30 ตัน 
                       นางจรรยา  ทองยศ  เบอรโทร 096-8279345 
  จุดท่ี  7  บ.โคกสี ม.11 ต.คาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี              จํานวน     20 ตัน 
                       นายสมหมาย  นายเขียว  เบอรโทร 099-0367531 
  จุดท่ี  8  บ.บะยาว ม.7 ต.บุงแกว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี                 จํานวน     30 ตัน 
                       นายศิริเทพ  ศิริวรรณหอม  เบอรโทร 095-4742759 
  จุดท่ี  9  ศูนยวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย บ.โปรงสวรรค ต.นาสะอาด อ.สรางคอม  จํานวน     25 ตัน 
                       เบอรโทร 087-4272502 
  จุดท่ี ๑0 เลขที่ 339 ม.11 ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี                 จํานวน     20 ตัน 
                       เบอรโทร 094-1242961 
  จุดท่ี ๑1  โครงการฟารมตัวอยางบานจันทรตามพระราชดําริ ม.1 ต.บานจันทร   จํานวน     30 ตัน 
                       อ.บานดุง จ.อุดรธานี  
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย  จํานวน   ๗๕๐  ตัน  จัดสงดังนี ้
 จุดที่ ๑  สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย  ต.หาดคํา อ.เมือง   จํานวน      140  ตัน 
                     น.ส.อรุณนี  ศรีตนวงค เบอรโทร  088-5338255,042-012535 
 จุดที่ ๒  ศูนยถายทอด นายบุญกอง สนธิมูล บ.นางิ้ว อ.สังคม   จํานวน        5๐  ตัน 
                     นายศราวุธ  ศิริลักณ 083-3282216 
 จุดที่ ๓  ศูนยถายทอด นางวันวิสา วงศาบุตร บ.ขุมคาํ ม.5 ต.หนองปลาปาก จํานวน        5๐  ตัน   
                     อ.ศรเีชียงใหม  นายศราวุธ  ศิริลักณ 083-3282216 
 จุดที่ ๔  ศูนยถายทอด นายบุญมี คําภูแกว บ.โพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จํานวน        3๐  ตัน 
                     นายศราวุธ  ศิริลักณ 083-3282216   

จุดที่ 5  บานหวยทราย ม.11  ตําบลบานฝาง อ.บานฝาง                 จํานวน        3๐  ตัน 
                     นายคเชนทร  สูฝน   084-9576401   

จุดที่ 6  ศูนยถายทอด  ตําบลบานฝาง  อ.สระใคร    จํานวน        3๐  ตัน 
                     นายคเชนทร  สูฝน   084-9576401   
 จุดที่ ๗  บานโพนหวาย  ม.7 ต.สระใคร อ.สระใคร    จํานวน        ๓๐  ตัน 
                     นายคเชนทร  สูฝน   084-9576401   
 จุดที่ 8  ศูนยถายทอด ต.คอกชาง ต.สระใคร อ.สระใคร   จํานวน        ๓๐  ตัน 
                     นายคเชนทร  สูฝน   084-9576401   

จุดที่ 9  ศูนยถายทอด พระธาตุบังพวน อ.เมือง      จํานวน        3๐  ตัน 
                     นายละมาตย  ทะคง  081-2607562   
 จุดที่ 10 ศูนยถายทอด วัดธาตุ อ.เมือง      จํานวน        ๓๐  ตัน   
                     นายละมาตย  ทะคง  081-2607562   
 จุดที่ ๑1  ศูนยถายทอด โพนสวาง อ.เมือง     จํานวน        ๓๐  ตัน 
                     นายละมาตย  ทะคง  081-2607562   

จุดที่ ๑2  ศูนยถายทอดตําบลปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย    จํานวน        30  ตัน  
                       นายละมาตย  ทะคง  081-2607562   
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จุดที่ ๑3  ที่ทําการปกครองเหลาตางคํา บานเหลาเจริญ ต.เหลาตางคาํ อ.โพนพิสัย  จํานวน   30  ตัน  
  น.ส.อินทุอร  สินธุชาติ  084-4288002  

จุดที่ ๑4  ศูนยเรียนรูตําบลบานโพธิ์  บานคํารุงเรือง ม.11 ต.บานโพธิ์ อ.โพนพิสัย  จํานวน   30  ตัน  
  น.ส.อินทุอร  สินธุชาติ  084-4288002  

จุดที่ ๑5  ศูนยถายทอดตําบลนาหนัง อ.โพนพิสัย           จํานวน   60  ตัน  
  น.ส.อินทุอร  สินธุชาติ  084-4288002  

 จุดที่ ๑6  ศูนย ศพก. วัดหลวง อ.เฝาไร           จํานวน    30  ตัน 
                       นายธีรวุฒ ิ ตุนคํา  087-9556787   
 จุดที่ ๑7  ธนาคารปุยอินทรีย ต.อุดมพร อ.เฝาไร จ.หนองคาย        จํานวน    30  ตัน 
                       นายธีรวุฒ ิ ตุนคํา  087-9556787   
 จุดที่ ๑7  ธนาคารปุยอินทรีย ต.พระบาทนาสิงห อ.เฝาไร จ.หนองคาย               จํานวน    30  ตัน 
                       นายธีรวุฒ ิ ตุนคํา  087-9556787   
 จุดที่ ๑7  บานศรีวิไล  ม.12  ต.หนองหลวง อ.เฝาไร จ.หนองคาย        จํานวน    30  ตัน 
                       นายธีรวุฒ ิ ตุนคํา  087-9556787   
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  จํานวน   ๕5๐  ตัน  จัดสงดังนี้   
          สถานพัฒนาที่ดินมหาสารคาม เบอรโทร 043-971338    จํานวน     550    ตัน 
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ   จํานวน   ๕๕๐  ตัน  จัดสงดังนี ้
          จุดที่  ๑   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  นายบัวลัย  เพียรสดับ ม.13 บานสรางแกว  
                       ต.หนองแวง อ.สมเด็จ เบอรโทร  094-1495749  จํานวน  32    ตัน   
          จุดที่  ๒   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  นายใบคูณ  สามารถ  บานโคกไมงาม หมู ๓ 
                       ต.โนนน้ําเกลี้ยง อ.สหัสขันธุ  จ.กาฬสินธุ เบอรโทร  085-1625840  จํานวน  22   ตัน 
 จุดที่  3   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  นายไกรสิทธิ์   อรรถบรรจง ม.4 บานคําสมบูรณ  
                       ต.นาบอน อ.คาํมวง   เบอรโทร  080-7449657   จํานวน   32   ตนั   
 จุดที่  4   นายปติ ชัยสุข บานนาโก ม.1 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ   
                       เบอรโทร 085-7398032   จํานวน  30  ตัน 
 จุดที่  5   นายประสาท  พิมเภา  บานหนองผือ ม.1  ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ   
                       เบอรโทร 092-9874111   จํานวน  20  ตัน 
 จุดที่  6   นางจารุณี  เสนารักษ  บานหนองบัวใน  ม.6 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ   
                       เบอรโทร 093-0926907   จํานวน  26  ตัน 
          จุดที่  7   ศูนย ศพก. อําเภอนาคู นายสุรศักดิ์  สีลา  บานจานพัฒนา  ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ  
                       เบอรโทร 088-5713493   จํานวน  28  ตัน  
          จุดที่  8   ศูนย ศพก. อําเภอหวยผึ้ง นางเยาวภา มงคลเคหา บานนาอุดม ต.นิคมหวยผึ้ง อ.หวยผึ้ง 
                       จ.กาฬสินธุ  เบอรโทร 061-0294198   จํานวน  26  ตัน  
 จุดที่  9   สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ 108 ม.7 ต.อุมเมา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ จํานวน  334 ตัน  
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  จํานวน   ๕๐๐  ตัน จัดสงดังนี ้
 จุดที่  ๑  สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  เบอรโทร  042-099893     จํานวน        50  ตัน 

จุดที่  ๒  เกษตรอําเภอสวางแดนดิน          จํานวน      ๑๐๐  ตัน 
            นายสมาน กอนศรีษะ      เบอรโทร   086-2276125 

 จุดที่  ๓  ตําบลไฮหยอง อ.พังโคน         จํานวน       45   ตัน 
                       นางสาวสุภาพร  แหวะสอน   เบอรโทร  098-1167361 
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     (นางสมพร  โจดโจน) 
 

 

                             ๒. .................................................................................................กรรมการ   

      (นางอุษา   จักราช) 
 

                             

                              ๓. ..................................................................................................กรรมการ 

                                               (นางสุกัญญา  ทวีกิจ) 

 จุดที่  ๔  ตําบลบานโพน  อ.โพนนาแกว        จํานวน       90   ตัน 
                       นายอภิลักษณ  อักษรพรหม  เบอรโทร 086-9186637   
           จุดท่ี  5  ตําบลศรีวชิัย  อ.วานรนิวาส           จํานวน  100  ตัน 
                      นางสาวจันทรญารัตน  ไชยสาร  เบอรโทร  081-3802901 
           จุดท่ี  6  บานบึงสา  ม.๓ ต.จันทรเพ็ญ อ.เตางอย        จํานวน      115  ตัน 
                       นางสาวนุชนภางค  สุวรรณเทน  เบอรโทร 081-6611835 
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู  จํานวน   ๕๐๐  ตัน  จัดสงดังนี้ 

จุดที่  ๑  บานโสกจาน หมู7 ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง  จํานวน     80 ตัน 
                      นายมนูญ  วรรณลี  090-3418798 

จุดที่  2  วัดโพธิ์ศรีสําราญ หมู 13 ตําบลหัวนา อําเภอเมือง       จํานวน     80 ตัน 
                      นายสุขสันต  ภาเชียงคณุ  089-2746193 

จุดที่  3  บานเพ็กทอง  ตําบลบานโคก อําเภอสุวรรณคูหา       จํานวน     60 ตัน 
                      นายสบาย  นําธรรมมา  095-1692293 

จุดที่  4  บานหนองดวง หมู 3 ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง       จํานวน     60 ตัน 
                      นางจวน  092-5733659 

จุดที่  5  บานกุดกระสู ตําบลเกากลอย อําเภอนากลาง        จํานวน     80 ตัน 
                      นายสมาน  085-7531429 

จุดที่  6  บานหนองหัวชาง หมู 6 ตําบลวังปลาปอม อําเภอนาวัง       จํานวน     60 ตัน 
                      นายเวช  วงัหอม  089-9406600 

จุดที่  7  บานชมพูทอง  ตําบลเมืองใหม อําเภอศรีบุญเรือง       จํานวน     80 ตัน 
                      นายวันชนะชัย  085-9254135 
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ   จํานวน   ๕๐๐  ตัน  จัดสงดังนี ้
   จุดที่ 1  สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  ต.โนนสมบูรณ อ.เมือง    จํานวน    315   ตัน 
                      นางสาวปยวรรณ เขิมขันธ  เบอรโทร 081-9668365   
  จุดท่ี 2  บานหวยคอม ม.2  ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ    จํานวน    185   ตัน 
                      นายพันธกานต  วันเคลื่อน  เบอรโทร 085-7607876   

๖.    วงเงินในการจัดซ้ือปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) 
         เงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖2 จํานวนเงิน ๗,905,๐๐๐.- บาท (เจ็ดลานเกาแสนหา 
พันบาทถวน) เงื่อนไขการชําระเงิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซื้อขาย เมื่อ
ผูขายสงมอบวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ครบถวนถูกตองตามท่ีกําหนด  ที่สถานีพัฒนาที่ดินไดทําการ 
ตรวจรับ   และจะตองผานการตรวจวิเคราะหทางเคมีตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด  โดยจะเบิกจายเงิน
เขาบัญชีผูขายตามระบบ GFMIS  ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนด 

  



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 

                            ๔)   มีคา pH ไมต่ํากวา ๘ 

  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) 



การสงมอบและการเบิกจาย  กรมฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  ๒ งวด ดังนี ้
งวดที่  ๑  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท)   จํานวน  ๒,550   ตัน                                    

โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 
- สถานพัฒนาท่ีดินขอนแกน    จํานวน  ๘๐๐    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี     จํานวน  ๕๐๐    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย   จํานวน  ๗๕๐    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ           จํานวน  ๕๐๐    ตัน 

งวดที่  ๒ (งวดสุดทาย)  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท)  จํานวน 2,100    ตัน 
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาท่ีดินมหาสารคาม    จํานวน  ๕5๐    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ        จํานวน  ๕๕๐    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร        จํานวน  ๕๐๐    ตัน 
- สถานพัฒนาท่ีดินหนองบัวลําภู    จํานวน   ๕๐๐    ตัน 

               ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดกําหนดสงมอบภายใน  ๙๐ วัน  นับจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อ   สถานท่ีจัดสงปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท) จํานวน  ๔,๖5๐  ตัน  ณ จุดตางๆ ที่สถานีพัฒนาที่ดิน
กําหนด ดังนี ้
 
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน  จํานวน   ๘๐๐ ตัน   จัดสงดังนี ้
จุดที่  ๑  นายชัยยพร หิรัญอร 92 ม.7 ต.คึมชาติ อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน     จํานวน    25.2 ตัน 
           โทร. 061-0499041 
 จุดที่  2  นายบุญชิ้น บุญเรืองศร ี5 ม.9 ต.แวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน          จํานวน    50  ตัน 
             โทร. 085-6484171 
จุดที่  3  นายสงวน  วงษชาร ีม.8 บ.หนองรูแข ต.ภูเหล็ก อ.บานไผ จ.ขอนแกน     จํานวน    141 ตัน 
           โทร. 061-0499041 
จุดที่  4  นายทองแดง  โหหนู ม.4 บ.ปาหวายนั่ง อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแกน      จํานวน     30  ตัน 
            โทร. 090-3388818 
จุดที่  5  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลภูหาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน       จํานวน      30 ตัน 
           หมอหนุย  โทร. 087-2258840 
จุดที่  6  โรงผลิตปุยอินทรีย ม.1 บ.โคกนางาม ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแกน       จํานวน    17.6 ตัน 
           นายอรุณ  ศรีชินเลิศ  โทร. 098-2152698 
จุดที่  7  บานผูใหญบานหนองกะเดา ม.4 ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน     จํานวน     15 ตัน 
            เกษตรตําบล ไพรวัลย  โทร. 097-3013363 
จุดที่  8  นายประสิทธิ์  ศรีตัน บานกุดขอนแกน ม.4 ต.กุดขอนแกน อ.ภูเวียง      จํานวน     15  ตัน 
            โทร. 087-2282514 
จุดที่  9  ศูนย ศพก.มัญจาครีี นายอภิศักด์ิ  แกวสีบุตร บ.โนนงาม ม.2ต.นางาม     จํานวน    40 ตัน 
           อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน  โทร. 097-2492541 
จุดที่ ๑0  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินอําเภอเวียงเกา           จํานวน    10 ตัน 
            นายมงคล  ราชาวงษ บ.ศรีปทุม ม.11 ต.เขานอย อ.เวียงเกา โทร. 080-1832310 
 



จุดที่ ๑1  สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน     จํานวน   426.2 ตัน 
            คุณจิตตินันท  ศรีกัลป  โทร. 061-5626388  
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี   จํานวน   ๕๐๐  ตัน  จัดสงดังนี ้
จุดที่  ๑  สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี                      จํานวน     212 ตัน 
           นางนฤมล  วิจิตรขจี  เบอรโทร 093-3246496 
จุดที่  2  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาการเกษตร บ.วังหนาผา ม.18      จํานวน     13 ตัน 
            ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี นายอุทัย หัตถปะนิตย  เบอรโทร 088-5169673 
จุดที่  3  บ.ทาลี่ ม.4 ต.ทาลี่ อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี                           จํานวน     12  ตัน 
            นายไชยา  ชัยวงค  เบอรโทร 061-0631022 
จุดที่  4  เลขที่ 75 ม.5 บ.โนนนาโพธิ์ ต.ศรีสําราญ ต.น้ําโสม จ.อุดรธานี             จํานวน     75  ตัน 
           นายสมบูรณ  แกวบุตรดี  เบอรโทร.098-3396343 
จุดที่  5  อบต.เพ็ญ ม.4 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี                   จํานวน     33 ตัน 
            นายคณู  กอกพิมพ เบอรโทร. 083-3347127 
 จุดที่  6  บ.โคกสี ม.7 ต.ศรีธาตุ อ.ศรธีาตุ จ.อุดรธาน ี                           จํานวน      30 ตัน 
            นางจรรยา  ทองยศ  เบอรโทร 096-8279345 
 จุดที่  7  บ.โคกสี ม.11 ต.คาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี              จํานวน     20 ตัน 
             นายสมหมาย  นายเขียว  เบอรโทร 099-0367531 
 จุดที่  8  บ.บะยาว ม.7 ต.บุงแกว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี                 จํานวน     30 ตัน 
            นายศริิเทพ  ศิริวรรณหอม  เบอรโทร 095-4742759 
 จุดที่  9  ศูนยวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย บ.โปรงสวรรค ต.นาสะอาด อ.สรางคอม  จํานวน     25 ตัน 
             เบอรโทร 087-4272502 
จุดที่ ๑0 เลขที่ 339 ม.11 ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี                 จํานวน     20 ตัน 
             เบอรโทร 094-1242961 
  จุดท่ี ๑1  โครงการฟารมตัวอยางบานจันทรตามพระราชดําริ ม.1 ต.บานจันทร   จํานวน     30 ตัน 
             อ.บานดุง จ.อุดรธานี  
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย  จํานวน   ๗๕๐  ตัน  จัดสงดังนี ้
 จุดที่ ๑  สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย  ต.หาดคํา อ.เมือง   จํานวน      140  ตัน 
            น.ส.อรุณนี  ศรีตนวงค เบอรโทร  088-5338255,042-012535 
 จุดที่ ๒  ศูนยถายทอด นายบุญกอง สนธิมูล บ.นางิ้ว อ.สงัคม   จํานวน        5๐  ตัน 
            นายศราวุธ  ศิริลักณ 083-3282216 
 จุดที่ ๓  ศูนยถายทอด นางวันวิสา วงศาบุตร บ.ขุมคํา ม.5 ต.หนองปลาปาก จํานวน        5๐  ตัน   
            อ.ศรีเชียงใหม  นายศราวุธ  ศิริลักณ 083-3282216 
 จุดที่ ๔  ศูนยถายทอด นายบุญมี คําภูแกว บ.โพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จํานวน        3๐  ตัน 
            นายศราวุธ  ศิริลักณ 083-3282216   
จุดที่ 5  บานหวยทราย ม.11  ตําบลบานฝาง อ.บานฝาง                 จํานวน        3๐  ตัน 
           นายคเชนทร  สูฝน   084-9576401   
จุดที่ 6  ศูนยถายทอด  ตําบลบานฝาง  อ.สระใคร    จํานวน        3๐  ตัน 
           นายคเชนทร  สูฝน   084-9576401   
 จุดที่ ๗  บานโพนหวาย  ม.7 ต.สระใคร อ.สระใคร    จํานวน        ๓๐  ตัน 
           นายคเชนทร  สูฝน   084-9576401   



 จุดที่ 8  ศูนยถายทอด ต.คอกชาง ต.สระใคร อ.สระใคร   จํานวน        ๓๐  ตัน 
           นายคเชนทร  สูฝน   084-9576401   
จุดที่ 9  ศูนยถายทอด พระธาตุบังพวน อ.เมือง      จํานวน        3๐  ตัน 
           นายละมาตย  ทะคง  081-2607562   
 จุดที่ 10 ศูนยถายทอด วัดธาตุ อ.เมือง      จํานวน        ๓๐  ตัน   
           นายละมาตย  ทะคง  081-2607562   
 จุดที่ ๑1  ศูนยถายทอด โพนสวาง อ.เมือง     จํานวน        ๓๐  ตัน 
           นายละมาตย  ทะคง  081-2607562   
จุดที่ ๑2  ศูนยถายทอดตําบลปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย                           จํานวน        30  ตัน  
            นายละมาตย  ทะคง  081-2607562   
จุดที่ ๑3  ที่ทําการปกครองเหลาตางคํา บานเหลาเจริญ ต.เหลาตางคาํ อ.โพนพิสัย  จํานวน 30  ตัน  
             น.ส.อินทุอร  สินธุชาติ  084-4288002  
จุดที่ ๑4  ศูนยเรียนรูตําบลบานโพธิ์  บานคํารุงเรือง ม.11 ต.บานโพธิ์ อ.โพนพิสัย  จํานวน   30  ตัน  
             น.ส.อินทุอร  สินธุชาติ  084-4288002  
จุดที่ ๑5  ศูนยถายทอดตําบลนาหนัง อ.โพนพิสัย           จํานวน   60  ตัน  
            น.ส.อินทุอร  สินธุชาติ  084-4288002  
จุดที่ ๑6  ศูนย ศพก. วัดหลวง อ.เฝาไร           จํานวน    30  ตัน 
            นายธีรวุฒิ  ตุนคํา  087-9556787   
จุดที่ ๑7  ธนาคารปุยอินทรีย ต.อุดมพร อ.เฝาไร จ.หนองคาย     จํานวน    30  ตัน 
            นายธีรวุฒิ  ตุนคํา  087-9556787   
จุดที่ ๑7  ธนาคารปุยอินทรีย ต.พระบาทนาสิงห อ.เฝาไร จ.หนองคาย            จํานวน    30  ตัน 
            นายธีรวุฒิ  ตุนคํา  087-9556787   
จุดที่ ๑7  บานศรีวิไล  ม.12  ต.หนองหลวง อ.เฝาไร จ.หนองคาย    จํานวน    30  ตัน 
                       นายธีรวุฒ ิ ตุนคํา  087-9556787   
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  จํานวน   ๕5๐  ตัน  จัดสงดังนี้   
          สถานพัฒนาที่ดินมหาสารคาม เบอรโทร 043-971338    จํานวน     550    ตัน 
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ   จํานวน   ๕๕๐  ตัน  จัดสงดังนี ้
          จุดที่  ๑   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  นายบัวลัย  เพียรสดับ ม.13 บานสรางแกว  
                       ต.หนองแวง อ.สมเด็จ เบอรโทร  094-1495749  จํานวน  32    ตัน   
          จุดที่  ๒   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  นายใบคูณ  สามารถ  บานโคกไมงาม หมู ๓ 
                       ต.โนนน้ําเกลี้ยง อ.สหัสขันธุ  จ.กาฬสินธุ เบอรโทร  085-1625840  จํานวน  22   ตัน 
 จุดที่  3   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  นายไกรสิทธิ์   อรรถบรรจง ม.4 บานคําสมบูรณ  
                       ต.นาบอน อ.คาํมวง   เบอรโทร  080-7449657   จํานวน   32   ตนั   
 จุดที่  4   นายปติ ชัยสุข บานนาโก ม.1 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ   
                       เบอรโทร 085-7398032   จํานวน  30  ตัน 
 จุดที่  5   นายประสาท  พิมเภา  บานหนองผือ ม.1  ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ   
                       เบอรโทร 092-9874111   จํานวน  20  ตัน 
 จุดที่  6   นางจารุณี  เสนารักษ  บานหนองบัวใน  ม.6 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ   
                       เบอรโทร 093-0926907   จํานวน  26  ตัน 



          จุดที่  7   ศูนย ศพก. อําเภอนาคู นายสุรศักดิ์  สีลา  บานจานพัฒนา  ต.โนนนาจาน อ.นาคู  
                      จ.กาฬสินธุ เบอรโทร 088-5713493   จํานวน  28  ตัน 
          จุดที่  8   ศูนย ศพก. อําเภอหวยผึ้ง นางเยาวภา มงคลเคหา บานนาอุดม ต.นิคมหวยผึ้ง อ.หวยผึ้ง 
                       จ.กาฬสินธุ  เบอรโทร 061-0294198   จํานวน  26  ตัน  
 จุดที่  9   สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ 108 ม.7 ต.อุมเมา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ จํานวน  334 ตัน  
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  จํานวน   ๕๐๐  ตัน จัดสงดังนี ้
 จุดที่  ๑  สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  เบอรโทร  042-099893     จํานวน        50  ตัน 

จุดที่  ๒  เกษตรอําเภอสวางแดนดิน          จํานวน      ๑๐๐  ตัน 
            นายสมาน กอนศรีษะ      เบอรโทร   086-2276125 

 จุดที่  ๓  ตําบลไฮหยอง อ.พังโคน         จํานวน       45   ตัน 
                       นางสาวสุภาพร  แหวะสอน   เบอรโทร  098-1167361 
 จุดที่  ๔  ตําบลบานโพน  อ.โพนนาแกว        จํานวน       90   ตัน 
                       นายอภิลักษณ  อักษรพรหม  เบอรโทร 086-9186637   
           จุดท่ี  5  ตําบลศรีวชิัย  อ.วานรนิวาส           จํานวน  100  ตัน 
                      นางสาวจันทรญารัตน  ไชยสาร  เบอรโทร  081-3802901 
           จุดท่ี  6  บานบึงสา  ม.๓ ต.จันทรเพ็ญ อ.เตางอย        จํานวน      115  ตัน 
                       นางสาวนุชนภางค  สุวรรณเทน  เบอรโทร 081-6611835 
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู  จํานวน   ๕๐๐  ตัน  จัดสงดังนี้ 

จุดที่  ๑  บานโสกจาน หมู7 ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง  จํานวน     80 ตัน 
                      นายมนูญ  วรรณลี  090-3418798 

จุดที่  2  วัดโพธิ์ศรีสําราญ หมู 13 ตําบลหัวนา อําเภอเมือง       จํานวน     80 ตัน 
                      นายสุขสันต  ภาเชียงคณุ  089-2746193 

จุดที่  3  บานเพ็กทอง  ตําบลบานโคก อําเภอสุวรรณคูหา       จํานวน     60 ตัน 
                      นายสบาย  นําธรรมมา  095-1692293 

จุดที่  4  บานหนองดวง หมู 3 ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง       จํานวน     60 ตัน 
                      นางจวน  092-5733659 

จุดที่  5  บานกุดกระสู ตําบลเกากลอย อําเภอนากลาง        จํานวน     80 ตัน 
                      นายสมาน  085-7531429 

จุดที่  6  บานหนองหัวชาง หมู 6 ตําบลวังปลาปอม อําเภอนาวัง       จํานวน     60 ตัน 
                      นายเวช  วงัหอม  089-9406600 

จุดที่  7  บานชมพูทอง  ตําบลเมืองใหม อําเภอศรีบุญเรือง       จํานวน     80 ตัน 
                      นายวันชนะชัย  085-9254135 
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ   จํานวน   ๕๐๐  ตัน  จัดสงดังนี ้
   จุดที่ 1  สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  ต.โนนสมบูรณ อ.เมือง    จํานวน    315   ตัน 
                      นางสาวปยวรรณ เขิมขันธ  เบอรโทร 081-9668365   
  จุดท่ี 2  บานหวยคอม ม.2  ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ    จํานวน    185   ตัน 
                      นายพันธกานต  วันเคลื่อน  เบอรโทร 085-7607876   
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