
 

ประกาศมหาวทิยาลัยแมโจ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 49 รายการ 

ดวยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส (e-bidding) 

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

 ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะ

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 49 รายการ ดังนี้ 

1. ปุยอนิทรยีชนดิเม็ด จํานวน 600 กระสอบ   

2. ปุยอนิทรยีชนดิน้ํา จํานวน 100 ขวด   

3. แกลบดํา จํานวน 300 กระสอบ   

4.  สารปรับปรุงดนิ จํานวน 50 กระสอบ   

5. ดนิดํา จํานวน 18 ลํา   

6. มูลสัตว จํานวน 500 กระสอบ   

7. สารชีวภาพกําจัดศัตรูพชื จํานวน 90 กระปอง   

8. สารชีวภาพกําจัดโรคพืช จํานวน 90 กระปอง   

9. บัวรดน้ํา จํานวน 30 อัน   

10. จอบพรอมดาม จํานวน 20 อัน   

11. เสยีมขุดดนิ จํานวน 20 อัน   

12. ตลับเมตร จํานวน 10 อัน   

13. เคยีว จํานวน 30 อัน   

14. ถังน้ําหมัก จํานวน 30 ใบ   

15. ตาขายอวนแดง จํานวน 8 มัด   

16. ขุยมะพราว จํานวน 100 กระสอบ   

17. ตาขายพรางแสง 80% จํานวน 6 มวน   

18. ฮอรโมนเรงรากชนดิน้ํา จํานวน 80 ขวด   

19. ดนิเพาะกลา จํานวน 100 กระสอบ   

20. มูลคางคาว จํานวน 100 กระสอบ   

21. กากน้ําตาล จํานวน 30 แกลลอน   

22. น้ําตาลออยธรรมชาติ จํานวน 3 กระสอบ   
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23. ภาชนะเพาะชํา (ถาดหลุม) จํานวน 7 กลอง   

24. ถุงเพาะชําขนาด 3x6 นิ้ว จํานวน 50 กก.   

25. ถุงเพาะชําขนาด 4x8 นิ้ว จํานวน 50 กก.   

26. ผาฟาง (บูลซที) ขนาด 7x7 เมตร จํานวน 8 ผืน   

27. ผาฟาง (บูลซที) ขนาด 9x9 เมตร จํานวน 8 ผนื   

28. ถุงพับขางสนี้ําตาลขนาด 5x5 นิ้ว จํานวน 3 ลัง   

29. ถุงพับขางสนี้ําตาลขนาด 6x10  นิ้ว จํานวน 3 ลัง   

30. ถุงซบิใส ขนาด 5x7 ซม. จํานวน 10 กก.   

31. ถุงซบิใส ขนาด 18x28 ซม. จํานวน 10 กก. 

32. ถุงซบิใสขนาด 23x35 ซม. จํานวน 10 กก. 

33. ซองไนลอน 100 Mic จํานวน 30 แพ็ค  

34. ซองไนลอน 130 Mic จํานวน 30 แพ็ค   

35. ถุงเย็น ขนาด 6.5x12 นิ้ว จํานวน 23 กก.   

36. สายยางพนยาพลาสตกิ จํานวน 6 มวน   

37. สายยาง 6 หุน จํานวน 6 มวน   

38. เทปน้ําหยด จํานวน 10 มวน   

39. วาลวน้ําหยด จํานวน 200 อัน   

40. ลูกยางวาลวน้ําหยด จํานวน 200 อัน   

41. กรรไกรตัดกิ่ง จํานวน 30 ดาม   

42. ชอนปลูก จํานวน 82 อัน   

43. สอมพรวน จํานวน 80 อัน   

44. ถุงดกัแมลงพลาสตกิสเีหลอืง จํานวน 10 กก.   

45. กาวดักจับแมลง จํานวน 10 กระปอง   

46. กระสอบขาว จํานวน 500 ใบ   

47. กระถางพลาสตกิดํา ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 300 ใบ   

48. กระถางพลาสตกิดํา ขนาด 17 นิ้ว จํานวน 300 ใบ   

49. กระถางพลาสตกิดํา ขนาด 20 นิ้ว ๆ ละ 200 ใบ   

ผูมสีทิธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ ดังตอไปน้ี  

          1. เปนผูมอีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว  

          2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวยีนช่ือแลว  
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               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  

               9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม

เกนิ สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดก็ได  

                กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 

23 มนีาคม  2560 ระหวางเวลา 08.30 น. ถงึ 16.30 น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิสกอนการเสนอราคาในระหวางวันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที ่

16 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 17 มนีาคม  2560 โดยมหาวทิยาลัยแมโจจะช้ีแจง 

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

20 มนีาคม  2560 
   

ประกาศ ณ วันที่ 13  มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  ขามสี่) 

ผูอํานวยการสํานักวจัิยและสงเสรมิวชิาการการเกษตร ปฏบิัตริาชการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยแมโจ 
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