เอกสารประกวดราคาซื้อ
การซือ้ ปุ๋ยเคมี จานวน 3,007.032 ตัน
ตามประกาศเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559
............................................................
เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัด นครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เครือข่าย” มี
ความประสงค์จะประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี จานวน 3,007.032 ตัน (สามพันเจ็ดจุดศูนย์สามสองตัน )
ด้วยวิธีการยื่นซองตามรายการดังนี้
1. ปุ๋ยยูเรีย
สูตร 46-0-0
จานวน 1,499.788 ตัน
2. ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟส สูตร 18-46-0
จานวน 505.189 ตัน
3. ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์
สูตร 0-0-60
จานวน 1,002.005 ตัน
รวม
จานวน 3,007.032 ตัน
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซอง ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนา
และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซอง
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะ จานวน 1 ชุด ( 8 แผ่น)
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซอง
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการ
ยื่นซอง โดยเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนาเข้าหรือขาย ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต สูตร
18-46-0 ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60 ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ หรื อไม่เป็ นผู้ เคยถูกดาเนิ นคดีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยหน่วยงานของกรมวิชาการมาก่อนหรือไม่เป็ นผู้อยู่ระหว่างถูก
ดาเนินคดีเรื่องปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ ปุ๋ยผิดมาตรฐานและปุ๋ยปลอม
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซอง หรือไม่เป็นผู้กระทา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซองครั้งนี้
2.5 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขายปุ๋ยข้างต้น

-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ร้ า นค้ า ทั่ว ไป ให้ ยื่ นบั ต รประจาตัว ประชาชน ใบประจาตั ว ผู้ เสี ยภาษี และ
ใบอนุญาตจาหน่วยปุ๋ยเคมี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(4) สาเนาใบอนุญาตนาเข้าหรือขาย ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟส
สูตร 18-46-0 ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60 พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) สาเนาใบอนุญาตการจาหน่วยปุ๋ยเคมี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจ ให้บุคคลอื่นทาการแทน และหนังสือมอบอานาจต้องมีอายุ นับจากวันลงนามต้องไม่เกิด 1 ปี
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) ใบเสนอราคา
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ยื่นซองนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาให้ชัดเจน จานนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบหรือ
แก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนาตัวอย่างปุ๋ยเคมีที่เสนอขายสูตรละ 3 กิโลกรัมแบ่งบรรจุ
ถุงพลาสติก ถุงละ 1 กิโลกรัม โดยบรรจุถุ งพลาสติกใสสามารถมองเห็นเม็ดปุ๋ยชัดเจน ผนึกแน่น พร้อม
รายละเอียดสถานที่ผลิตและอื่นๆ และตัวอย่างกระสอบที่จะใช้บรรจุปุ๋ยทั้งชั้นนอกและชั้นใน ไปพร้อมกับการ
ยื่นซองเอกสารประกวดราคา เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา
โดยตัวอย่างนี้จะถือเป็นแบบในการตรวจรับด้วย

-34.3 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) ค่าขนส่ง ค่าลงปุ๋ย และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าเก็บตัวอย่างปุ๋ย และค่าวิเคราะห์ปุ๋ย โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
4.4 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซอง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องตรวจดูร่าง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เงื่อนไขการส่งมอบและสถานที่ส่งมอบฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร
ประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซอง
4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเสนอประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซองส่วนที่ 1 และส่วน
ที่ 2 ที่ปิ ดผนึ กซองเรี ย บร้ อยแล้ว จ่ าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี
จานวน 3,007.032 ตัน” โดยระบุที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการยื่นซองส่วนที่ 1 ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา จัดซื้อปุ๋ยเคมี จานวน 3,007.032 ตัน
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซองแล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับเครือข่ายตามข้อ 2.3 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการยื่นซองหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย
ทราบผลการพิจารณารับทราบ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาว่ามีผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคา กระท าการอั น เป็ น การขั ด ขวา งการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม
คณะกรรมการประกวดราคาจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเครือข่ายจะพิจารณาเสนอให้ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิ์เสนอ
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคา
เพื่อให้การประกวดราคาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเครือข่าย
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว

-4(2) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อการประกวดราคาเสร็จแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาที่ ยืนยันจะต้องตรงกับ
ราคาที่เสนอหลังสุด
(3) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา
09.00 – 10.00 น.
(4) กาหนดราคากลาง 11.98 บาท/กก. เป็นราคาเฉลี่ย ของแม่ปุ๋ย ทั้ง 3 ชนิดรวมกันใน
สัดส่วนแม่ปุ๋ย N:P:K = 3:1:2
(5) หากราคาประมูลลงท้ายด้วยเศษสตางค์ ต้องลงท้ายด้วย 0 หรือ 5 สตางค์ เท่านั้น
(6) ผู้เสนอราคาต่าสุดจะเป็นผู้ได้รับการพิจารณาซื้อ
(7) กรณีมีผู้เสนอราคาต่าสุดเท่ากัน เกินกว่า 1 ราย ให้ผู้ที่เสนอราคาต่าสุดเท่ากันมีสิทธิ์
เสนอราคาใหม่เท่านั้น
5. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะปุ๋ยเคมี
5.1 ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0
(1) มีปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ในรูปของยูเรียไนโตรเจน (Urea
Nitrogen) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 46 ของน้าหนัก
(2) มีปริมาณไบยูเร็ต (Biuret) ไม่เกินร้อยละ 1 ของน้าหนัก
(3) มีลักษณะเป็นเม็ด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
น้าหนัก โดยไม่มีการเติมสี
(4) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 3 ของน้าหนัก
(5) ลักษณะของปุ๋ยต้องไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง
5.2 ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟส สูตร 18-46-0
(1) มีปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 18 ของน้าหนัก
(2) มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในรูปของฟอสเฟสที่เป็นประโยชน์ (Available P2 O5) ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 46 ของน้าหนัก
(3) มีลักษณะเป็นเม็ด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
น้าหนัก
(4) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 3 ของน้าหนัก
(5) ลักษณะของปุ๋ยต้องไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง
5.3 ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60
(1) มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยู่ในรูปโพแทสที่ละลายน้า (Water Soluble K2O) ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 ของน้าหนัก
(2) มีลักษณะเป็นเม็ด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
น้าหนัก โดยไม่มีการเติมสี
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(5) ลักษณะของปุ๋ยต้องไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซอง เครือข่ายจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทุก
รายการ
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. หรือยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซองไม่ถูกต้อง
ตามข้อ 4. แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นเว้น
แต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วย
วิธีการยื่นซอง ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย
6.3 เครือข่ายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการยื่นซอง หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซองของเครือข่าย
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ยื่นซองที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซอง หรือในการทาสัญญาคณะกรรมการ
ประกวดราคา หรือเครือข่ายมีสิทธิ์ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เครือข่ายมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 เครือข่ายทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของเครือข่ายเป็นสาคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินใจของเครือข่ายเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเครือข่ายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และเสนอให้ลงโทษผู้มิสิทธิ เสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช่ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการประกวดราคาว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเ สนอราคากับเครือข่าย ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 2.3 เครือข่ายอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเครือข่ายจะเสนอให้พิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

-67. ลักษณะการบรรจุ
7.1 บรรจุในกระสอบ 2 ชั้น ชั้นในเป็นถุงพลาสติกใส เหนียวทนทาน มีสายรัดปากถุง หรือผนึก
(ซีล) ไว้สามารถป้องกันความชื้นได้ ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติกสาน เหนียวทนทานต่อการขนส่ง กระสอบ
ชั้นนอกพิมพ์ฉลากให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
7.2 น้าหนักสุทธิของปุ๋ยเคมี กระสอบละ 50 กิโลกรัม
8. เกณฑ์คลาดเคลื่อน
เกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองที่มีในปุ๋ยเคมีให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง ก าหนดเกณฑ์ ค ลาดเคลื่ อ นของปริ ม าณธาตุ อ าหารรั บ รองของปุ๋ ย เคมี ตาม
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
9. การตรวจรับและการชาระเงิน
9.1 เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัด นครศรีธรรมราช จะรับมอบปุ๋ยเคมีและเก็บ
ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ณ จุดผสมปุ๋ย โดยผู้ขายจะต้องจัดเรียงกระสอบปุ๋ยเคมีให้เรียบร้อยสามารถนับจานวนได้
9.2 เมื่อปุ๋ยเคมีผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับและผ่านการวิเคราะห์ถูกต้องแล้วให้
ถือว่าการส่งมอบนั้นสมบูรณ์นับแต่วันที่ส่งมอบ
9.3 ในกรณีที่เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัด นครศรีธรรมราช มีความจาเป็น
เร่งด่วนต้องใช่ปุ๋ยเคมี คณะกรรมการตรวจรับสามารถเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมีที่ผู้ขายทยอยส่งมอบไปวิเคราะห์ก่อน
ได้ เมื่อปุ๋ยเคมีผ่านการวิเคราะห์โดยได้เกณฑ์มาตรฐานแล้ว ให้ถือว่าการส่งมอบสมบูรณ์เฉพาะจานวนที่มีอยู่
ในขณะทาการเก็บตัวอย่างนั้น
9.4 ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตัวอย่าง
(2) ค่าจ้างแรงงานที่เกิดขึ้นในขณะเก็บตัวอย่าง
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเก็บตัวอย่างของคณะกรรมการตรวจรับ
9.5 เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัด นครศรีธรรมราช จะชาระเงินค่าปุ๋ยเคมีต่อเมื่อ
ผู้ขายได้ส่งมอบปุ๋ยเคมีถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วโดยคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับว่าของถูกต้อง
ครบถ้วนและผลการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเคมีถูกต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ด้วย ภายใน 60 วัน
10. ตัวอย่างปุ๋ยและตัวอย่างกระสอบปุ๋ย
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาตัวอย่างปุ๋ยที่เสนอขายสู ตรละ 3 กิโลกรัมบรรจุถุงพลาสติกใสผนึกแน่นถุงละ 1
กิโลกรัม พร้อมใบแสดงผลการวิเคราะห์คุณสมบัติปุ๋ยเคมีตามคุณลักษณะเฉพาะปุ๋ยเคมี รายละเอียดสถานที่
ผลิต ตัวอย่างกระสอบที่จะใช้บรรจุปุ๋ยทั้งชั้นนอก ชั้นใน ตามลักษณะการบรรจุที่กาหนดไว้ในข้อ 7 และอื่นๆ
มาให้กรรมการรับซองในวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคา ตัวอย่างนี้จะถือเป็นแบบในการตรวจรับด้วย

-711. การเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพ
11.1 การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ ดาเนินการตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร
11.2 การตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างปุ๋ยเคมี คณะกรรมการจะเก็บตัวอย่าง จานวน 3 ตัวอย่าง
จากแต่ละจุดจ่ายปุ๋ย ส่งวิเคราะห์ที่หน่วยงานของทางราชการที่รับตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย จานวน 3 แห่ง ผลการ
วิเคราะห์จะต้องผ่านเกณฑ์คลาดเคลื่อนตามข้อ 8 อย่างน้อย 2 ใน 3 แห่งจึงจะถือว่าผลผ่านผลการวิเคราะห์
11.3 หากผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนปุ๋ยทั้งหมดออกจากจุดจ่าย
ปุ๋ยทุกจุดภายใน 1 เดือน ถ้ายังขนปุ๋ยออกไม่หมดจะต้องเสียค่าเก็บรักษาปุ๋ยให้จุดจ่ายปุ๋ย โดยคิดค่าเก็บรักษา
กระสอบละ 10 บาท ต่อเดือน เศษของเดือนถ้าเกิน 15 วัน คิดเป็น 1 เดือน และในระหว่างการเก็บรักษาถ้า
ปุ๋ยเสี ยหายหรื อสูญหาย จุดจ่ายปุ๋ยไม่ต้องรับผิดชอบ โดยผู้ชนะการประมูล จะต้องเป็นผู้ เสียค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งหมด และผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ กับจุดจ่ายปุ๋ย
12. ระยะเวลาในการดาเนินการ (ตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงส่งมอบ)
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559
ถึงเดือน ธันวาคม 2559
13. ระยะเวลาส่งมอบ
13.1 ระยะเวลาส่ง การส่งมอบภายใน 20 วัน ถัดจากวันที่เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทาหนังสือสัญญาซื้อ – ขาย โดยส่งมอบตามจานวนและสถานที่ ดังนี้ (ตาม
เอกสารแนบ 1)
13.2 ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 40 วัน ถัดจากวันที่เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดหนังสือสัญญาซื้อขาย โดยส่งมอบตามจานวน และสถานที่ดังนี้ (ตามเอกสาร
แนบ 2)
14. การทาสัญญาซื้อขาย
ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา กับเครือข่ายภายใน 5 วัน
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของราคาปุ๋ยที่ประกวดราคาได้มา
มอบให้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญานี้ โดยใช้ ห นั ง สื อ ค้ าประกั น ของธนาคาร
ภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ผลการวิเคราะห์ผ่านหลักเกณฑ์ (ตามข้อ 11)
15. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย จะกาหนดในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดสอง (0.2%) ต่อวัน
16. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องหรือเสื่อมคุณภาพของปุ๋ยเคมีที่ซื้อ
ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซ้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการแก้ไข
ความชารุดบกพร่องนั้น หรือจัดเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุด
บกพร่องหรือเสื่อมคุณภาพ

-817. ข้อกาหนดอื่นๆ
17.1 เครือข่ายของสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาซื้อแม่ปุ๋ยทั้ง 3 สูตร ที่มีแหล่งผลิตจากประเทศ จีน
17.2 หากมีปัญหาข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
***********************************

เอกสารหมายเลข 3
ประกาศเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกวดราคาการซื้อปุ๋ยเคมี จานวน 3,007.032 ตัน
........................................................
เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ
ปุ๋ยเคมี จานวน 3,007.032 ตัน (สามพันเจ็ดจุดศูนย์สามสองตัน) เพื่อจ่ายให้ผู้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
การปลูกแทนในช่วงเวลาเดือน ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 ด้วยวิธีการยื่นซองประกวดราคาตาม
รายการดังนี้
4. ปุ๋ยยูเรีย
5. ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟส
6. ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์
รวม

สูตร
สูตร
สูตร

46-0-0
18-46-0
0-0-60

จานวน 1,499.788
จานวน 505.189
จานวน 1,002.055
จานวน 3,007.032

ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซอง โดยเป็นผู้ที่
ได้รับใบอนุญาตนาเข้าหรือขาย ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต สูตร 18-46-0 ปุ๋ย
โพแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60 ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ด าเนิ น คดี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ปุ๋ ย พ.ศ.2518 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยหน่วยงานของกรมวิชาการมาก่อนหรือไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูก
ดาเนินคดีเรื่องปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ ปุ๋ยผิดมาตรฐานและปุ๋ยปลอม
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยางจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซอง หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการยื่นซองครั้งนี้
5. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขายปุ๋ยข้างต้น
กาหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 10.00 น.
ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 พฤศจิกายน
2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน
2559 ถึง 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามวันเวลาราชการ ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
นครศรีธรรมราช โทร. 075-447186
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-2ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ
(
นายวิสูตร สุชาฎา
)
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัด
นครศรีธรรมราช

