รายละเอียดแนบทายเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส e-bidding
งานจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน 2,225 ตัน พรอมขนส5ง
เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส e-bidding เลขที่ E1/2560
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
------------------------1. คุณลักษณะเฉพาะของปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)
1.1 คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท!)
1.1.1 ต#องมีคุณภาพทางเคมี ดังนี้
1) มีค'าทาง CCE (Calcium Cabonate Equivalent) ไม'ต่ํากว'าร#อยละ 90
2) มีค'าทาง MgO (Magnesium Oxide) ไม'ต่ํากว'าร#อยละ 15
3) มีค'า CaO (Calcium Oxide) ไม'ต่ํากว'าร#อยละ 25
4) มีค'าความเปDนกรดเปDนด'าง (pH) ไม'น#อยกว'า 8.0
1.1.2 ขนาดความละเอียด
มีความละเอียดคละกันสามารถผ'านตระแกรงขนาด 80 เมซ ไม'ต่ํากว'าร#อยละ 80
4.1.3 ความชื้น ไม'เกินร#อยละ 5 โดยน้ําหนัก
1.2 ลักษณะการบรรจุ
บรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม
- ชั้นในเปDนพลาสติกปTองกันความชื้นได#
- ชั้นนอกเปDนกระสอบพลาสติก แข็งแรง คงทนต'อการขนส'ง และมีรายละเอียด
บนกระสอบ ดังนี้
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-21. กรณีเปCนเจาของประทานบัตรโดโลไมท
- ต#องมีประทานบัตรของตนเองเท'านั้น และประทานบัตรยังไม'หมดอายุ หรือหากหมดอายุ
จะต#องมีสําเนาเอกสารการขอต'อประทานบัตร และจะต#องไม'ถูกปฏิเสธการขอต'อตาม พรบ.เหมืองแร' พร#อม
ทั้งแนบใบอนุญาตมีเหมืองแร'ไว#ในครอบครอง
- ต# อ งมี ใ บอนุ ญ าตแต' ง แร' โ ดโลไมท! หรื อ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานโดโลไมท!
ของตนเองที่ยังไม'หมดอายุ
2. กรณีเปCนเจาของใบแต5งแร5โดโลไมท หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท
- ต# องมี ใบอนุ ญ าตแต' งแร' โ ดโลไมท! หรื อใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการโรงงานโดโลไมท! ของ
ตนเอง และยังไม'หมดอายุ
- ต#องมีหนังสือรับรองแหล'งที่มาโดโลไมท!ที่ได#ประทานบัตร ได#แก' สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือ
สําเนาข#อตกลง กับเจ#าของประทานบัตรโดโลไมท!ที่ยังไม'หมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันส'งมอบงาน หรือ
ใบเสร็จรับเงินค'าภาคหลวงแร' หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินค'าภาคหลวงแร'พร#อมผู#มีอํานาจรับรอง
3. กรณีเปCนตัวแทนจําหน5ายโดโลไมท
- ต# อ งมี ห นั ง สื อ แต' ง ตั้ ง ตั ว แทนจํ า หน' า ยจากผู# ผ ลิ ต และหนั ง สื อ รั บ รองแหล' ง ที่ ม า
ของแร'ซึ่งต#องไม'ซ้ําซ#อนกับผู#เสนอราคารายอื่น ทั้ง 2 กรณี พร#อมเอกสาร ข#อ 3.10 (1) หรือ 3.10 (2)
กรณีใบอนุญาตแต'งแร' และ/หรือ ประทานบัตรใกล#หมดอายุหรือหมดอายุ ให#ดําเนินการขอ
อนุญาตต'ออายุ พร#อมแนบสําเนาหลักฐานขอต'ออายุใบอนุญาตแต'งแร' และ/หรือ ประทานบัตรมาด#วย และ
แนบใบอนุญาตมีแร'ไว#ในครอบครอง
4. ผู#มีสิทธิเสนอราคาที่เปDนผู#ประกอบการที่จดทะเบียน ต#องแสดงหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมทะเบียน
การค#า กระทรวงพาณิชย!ออกให#หรือรับรองให#ไม'เกิน 1 ป\ นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
5. กรณีที่ผู#มีสิทธิเสนอราคาที่เปDนตัวแทนจําหน'ายวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน ต#องแนบหนังสือรับรองการแต'งตั้งให#
เปDนตัวแทนในการจําหน'ายวัสดุปูนเพื่อการเกษตร และต#องแนบหลักฐานต#นฉบับให#ตรวจสอบ
6. ผู#มีสิ ทธิ เ สนอราคาต# องมี คลังเก็ บปู น เพื่ อการเกษตร และต#องตั้งอยู' บริ เ วณพื้ นที่ เ ดีย วกัน กั บใบอนุ ญ าต
ประกอบกิ จ การโรงงาน หรื อใบอนุ ญ าตแต' ง แร' และต# องมี ปู น เพื่ อการเกษตร (โดโลไมท! ) อยู' ไ ม' น# อยกว' า
ร#อยละ 50 ของจํานวนที่จะซื้อในครั้งนี้
7. ผู#เสนอราคาต#องแนบหลักฐานแผนที่ตั้งคลังเก็บปูนพร#อมรูปถ'ายคลังเก็บปูน และต#องยินยอมและอํานวย
ความสะดวกให#คณะกรรมการประกวดราคาฯ เข#าตรวจสอบปริมาณปูนเพื่อการเกษตรพร#อมบันทึกภาพ หาก
ผู#เสนอราคาไม'สามารถนําตรวจปริมาณปูนได# ให#ทําหนังสือมอบอํานาจให#ผู#รับมอบอํานาจนําตรวจแทน พร#อม
มอบหลักฐานหนังสือมอบอํานาจให#คณะกรรมการประกวดราคาฯ ที่ตรวจสอบปริมาณในวันที่ทําการตรวจ
หากไม'สามารถดําเนินการตรวจปริมาณปูนได# ให#ถือว'าผู#เสนอราคารายนั้นไม'ผ'านการพิจารณาในการซื้อครั้งนี้
8. ผู#เสนอราคาต#องนําตัวอย'างปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท!) ที่เสนอขายจํานวน 2 กิโลกรัม พร#อมทั้งผลการ
วิเคราะห!ค'า CCE , pH , MgO , CaO ,ความชื้น และขนาดความละเอียด โดยสถาบันที่เปDนที่ยอมรับ (ผลการ
วิเคราะห!รับรองภายในไม'เกิน 6 เดือน ก'อนการยื่นเสนอเอกสาร) และตัวอย'างกระสอบสําหรับบรรจุปูนเพื่อ
การเกษตร (โดโลไมท!) จํานวน 1 ชุด มายื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจาก
วันเสนอราคา

