
 

ประกาศมหาวทิยาลัยแมโจ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 65 รายการ 

ดวยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส (e-bidding) 

------------------------------------ 

 ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะ

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 65  รายการ ดังนี้ 

1. ปลาปน จํานวน 15 กระสอบ   

2. กากถั่วเหลอืง จํานวน 20 กระสอบ   

3. ปลายขาว จํานวน 45 กระสอบ   

4. รําละเอยีด จํานวน 110 กระสอบ   

5. อาหารปลากนิพืช (เม็ดใหญ) จํานวน 20 กระสอบ   

6. อาหารปลากนิพืช (เม็ดกลาง) จํานวน 20 กระสอบ   

7. ปูนขาว จํานวน 200 ถุง   

8. อาหารลูกออด จํานวน 10 กระสอบ   

9. เชือกไนลอน (เสนใหญ) จํานวน 2 มวน   

10. ถังน้ําเบอร 16 จํานวน 2 ใบ   

11. เขง จํานวน 5 ใบ   

12. ถังดํามีฝาปด จํานวน 3 ใบ   

13. รองเทาบูทยาว (สนี้ําตาล) จํานวน 10 คู   

14. ถุงมอืผาหนา จํานวน 20 คู   

15. ถุงมอืสสีม จํานวน 20 คู   

16. คราดเหล็ก 6 ซี่ จํานวน 5 อัน   

17. สแลนสเีขยีว จํานวน 3 มวน   

18. ตาขาย PVC จํานวน 2 มวน   

19. เชือกฟาง (ใหญ) จํานวน 2 มวน   

20. มุงไนลอน จํานวน 2 มวน   
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21. ตาขายพลาสตกิ จํานวน 2 มวน   

22. ตาขายพลาสตกิหกเหลี่ยม จํานวน 2 มวน   

23. เชือกไนลอน จํานวน 2 มวน   

24. ถังน้ําเบอร 30 จํานวน 2 ใบ   

25. สวงิจับปลา ดามยาว 3 ระดบั จํานวน 5 อัน   

26. สวงิอลูมเินยีมตักปลา จํานวน 2 อัน   

27. สายยางสูบน้ํา (ขนาดใหญ) จํานวน 2 มวน   

28. สายยางสเีขยีว จํานวน 2 มวน   

29. เสยีมมดีาม จํานวน 10 อัน   

30. ขอบมดีาม จํานวน 10 อัน   

31. เคยีวตัด จํานวน 10 อัน   

32. อวนขนาด 7-8 ศอก จํานวน 2 ผืน   

33. ผาใบขนาด 6x4 เมตร จํานวน 2 ผนื   

34. อวนขนาดกลาง จํานวน 2 ผืน   

35. วาลวปรับแปรงลม จํานวน 2 แพค็   

36. กระชังขนาด 3 x3 เมตร จํานวน 5 อัน   

37. กระชังขนาด 1x1 เมตร จํานวน 5 อัน   

38. กระชังขนาด 4x4 เมตร จํานวน 5 อัน   

39. ปลาลูกผสมบกึสยามแมโจ จํานวน 991 กก.   

40. มูลวัวแหง จํานวน 1,175 กระสอบ   

41. ฟางขาว จํานวน 100 มัด   

42. รําหยาบ จํานวน 60 กระสอบ   

43. ดนิเพาะกลา จํานวน 30 กระสอบ   

44. ขุยมะพราว จํานวน 100 กระสอบ   

45. มะพราวสับเล็ก จํานวน 100 กระสอบ   

46. พลาสตกิดําคลุมแปลง จํานวน 30 มวน   

47. เทปน้ําหยด จํานวน 10 มวน   

48. สแลนสดีํา จํานวน 1 มวน   

49. บัวรดน้ํา จนวน 5 อัน   

50. รองเทาบูท จํานวน 10 คู   

51. เมล็ดพันธุผักบุงจนี จํานวน 5 กก.   
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52.เมล็ดพันธุถั่วฝกยาว จํานวน 4 กระปอง   

53.เมล็ดพันธุมะเขอืเปราะ จํานวน 5 กระปอง   

54.เมล็ดพันธุมะละกอฮอลแลนด จํานวน 200 ถุง   

55.กลาพันธุพรกิขี้หนู จํานวน 100 ตน   

56.เมล็ดพันธุผักชี จํานวน 10 กก.   

57.หัวพันธุตนหอม จํานวน 20 กก.   

58.หัวพันธุหอมแขก จํานวน 20 กก.   

59.กลาพันธุพรกิไทย จํานวน 200 ตน   

60.ตะไคร จํานวน 400 ตน  ท 

61.กลาพันธุผักเชียงดา จํานวน 300 ตน   

62.กิ่งพันธุมะมวงน้ําดอกไม จํานวน 120 ตน   

63.กิ่งพันธุมะกรูด จํานวน 40 ตน   

     64.กิ่งพันธุมะนาวแปน จํานวน 40 ตน   

65.กลาพันธุกลวยน้ําวา จํานวน 200 ตน   

     ผูมสีทิธเิสนอราคาจะตองมคีุณสมบัต ิดังตอไปนี้  

               1. เปนผูมอีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว  

               2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวยีนช่ือแลว  

               3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่ เขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวทิยาลัยแมโจ ณ วันประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสครั้งนี้  

                4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราคาไดมคีําสั่งใหสละสทิธิ์ความคุมกันเชนวานัน้  

               5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ

หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด  

               6. เปนผูที่ผานการคัดเลอืกผูมคีุณสมบัตเิบื้องตนในการซื้อของมหาวทิยาลัยแมโจ  

               7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  

                8.บุคคลหรอืนติบิุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส

ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
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               9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม

เกนิ สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  

                กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 

20  มนีาคม  2560 ระหวางเวลา 08.30 น. ถงึ 16.30 น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิสกอนการเสนอราคาในระหวางวันที่ 8 มีนาคม  2560 ถึงวันที่ 

13 มีนาคม 2560 กอนการเสนอราคาดูรายละเอียดไดที่ www.mju.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรอืสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 053 873402 ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยแมโจ ผานทาง

อเีมล Researchmju@mju.ac.th ภายในวันที่ 14 มนีาคม  2560 โดยมหาวทิยาลัยแมโจจะช้ีแจง 

รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.mju.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่                

15 มนีาคม  2560 
   

ประกาศ ณ วันที่ 8  มนีาคม พ.ศ. 2560 

                     
 (รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ขามสี่) 

 ผูอํานวยการสํานักวจัิยและสงเสรมิวิชาการการเกษตรปฏบิัตริาชการแทน 

 อธกิารบดมีหาวทิยาลัยแมโจ 
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