
 

ประกาศมหาวทิยาลัยแมโจ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 30 รายการ 

ดวยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส (e-bidding) 

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

           ดวยมหาวทิยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีความประสงค

จะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 30 รายการ ดังนี้ 

1. ขี้วัว (ปุยคอก)  จํานวน 2,357   

2. ตนพันธุมะกรูด จํานวน 100 ตน 

3. แกลบขาว จํานวน 15 ลํา 

4. รําละเอยีด จํานวน 50 กระสอบ  

5. แกลบดํา จํานวน 4 ลํา  

6. ดนิดํา จํานวน 5 ลํา  

7. ขุยมะพราว จํานวน 300 กระสอบ 

8. กาบมะพราวสับ จํานวน 300  กระสอบ  

9. ตาขายพรางแสง 80% จํานวน 4 มวน  

10. กระถางพลาสตกิขนาด 1 นิ้ว จํานวน 200 ใบ  

11. สายยางรดน้ํา 4 หุน จํานวน 3 มวน 

12. ถุงเพาะชํา ขนาด 4 x 10 นิ้ว จํานวน 4 กระสอบ  

13. ปุยออสโมโคท สูตร 15 x 15 x 15 จํานวน 2 กระสอบ  

14. น้ําสมควันไม จํานวน 30 ลิตร  

15. สารสกัดสะเดา จํานวน 10 ขวด  

16. เทปพันกิ่ง จํานวน 20 มวน  

17. ปายแทค จํานวน 10 หอ  

18. ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 50 ทอน  

19. ทอ PVC ขนาด 6 หุน จํานวน 68 ทอน  
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20. ทอ PVC ขนาด 4 หุน จํานวน 45 ทอน  

21. อาหารไกเนื้อเล็ก จํานวน 25 กระสอบ  

22. อาหารไกเนื้อเบอร 004 จํานวน 25 กระสอบ  

23. ขาวเปลอืก จํานวน 35 กระสอบ  

24. อาหารไกไขเบอร 924 จํานวน 30 กระสอบ  

25. ฮอรโมนเรงราก จํานวน 5 ขวด  

26. ดอรแมก จํานวน 5 ขวด  

27. ถุงหอผลไม (สขีาว) จํานวน 1,000 ถุง 

28. กอนเห็ด นางฟา-นางรม จํานวน 3,500 กอน   

29. หนอกลวยหอม จํานวน 3,000 ตน  

30. ปุยหมัก จํานวน 50 กระสอบ  

          ผูมสีทิธเิสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

                   1. เปนผูมอีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว  

                   2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวยีนช่ือแลว  

                   3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่ เขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวทิยาลัยแมโจ ณ วันประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสครั้งนี้  

                    4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมคีําสั่งใหสละสทิธิ์ความคุมกันเชนวานัน้  

                   5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา

และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด  

                   6. เปนผูที่ผานการคัดเลอืกผูมคีุณสมบัตเิบื้องตนในการซื้อของมหาวทิยาลัยแมโจ  

                   7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  

                   8.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด

จาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ

อเิล็กทรอนกิสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

                    9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา

ไมเกนิ สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดก็ได  
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                กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 

27 เมษายน   2560 ระหวางเวลา 08.30 น. ถงึ 16.30 น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคาในระหวางวันที่ 12 เมษายน  2560 ถึง

วันที่  20 เมษายน  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 21 เมษายน  2560 โดยมหาวทิยาลัยแมโจจะช้ีแจงรายละเอียด

ดังกลาวผานทางเว็บไซต www.mju.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่  24 เมษายน   2560 
   

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน  พ.ศ. 2560 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  ขามสี่) 

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและสงเสริมวชิาการการเกษตร ปฏบิัตริาชการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยแมโจ 

  

   

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทาย 1 

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุการเกษตร จํานวน 30 รายการ 

 

1. ข้ีวัว จํานวน 2,357 กระสอบ 

- บรรจุกระสอบมีน้ําหนัก 15 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- ตองมีสภาพแหงไมมีกลิ่นเหม็นและไมปนเปอน 

- บรรจุกระสอบปุยปดปากถุงสนิทแนน 

- มีความชื้นไมเกิน 15% 

- ผูรับจางตองรับผิดชอบในการขนยายลงจากรถใหแลวเสร็จในการสงมอบของ 
 

2. ตนพันธุมะกรูด จํานวน 100 ตน 

- มีลําตนท่ีเจริญเติบโตแข็งแรง 

- บรรจุอยูในถุงพลาสติก ไมฉีกหรือผุกรอน 

- ลําตนมีความสูง ไมนอยกวา 70 เซนติเมตร 
 

3. แกลบขาว จํานวน 15 ลํารถยนต 

- บรรทุกน้ําหนัก จํานวน 5 คิวตอลํารถยนต 

- ตองมีสภาพแหงไมเปยก ไมมีกลิ่น 

- เปนเปลือกขาวและไมปนเปอน 

- ผูรับจางตองรับผิดชอบในการขนยายลงจากรถในแลวเสร็จในการสงมอบของ 
 

4. รําละเอียด จํานวน 50 กระสอบ 

- บรรจุในถุงกระสอบ น้ําหนัก 20 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- เปนรําละเอียดท่ีใหมจากโรงสีขาว 

- ไมมีเชื้อราและอ่ืนๆ ปนเปอน 

- ไมมีมอดเขาทําลาย 

- มีความชื้นไมเกิน 10-12 % 

- เปนรําละเอียดท่ีไดจากขาวเหนียวหรือขาวจาว 

5. แกลบดํา จํานวน 4 ลํารถยนต 

- บรรทุกน้ําหนัก จํานวน 5 คิวตอลํารถยนต 

- ตองมีสภาพแหง และเผาเปนสีดํา 100% 
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- ไมมีการปนเปอนของเชื้อราอ่ืนๆ ไมมีสิ่งแปลกปลอมเจือปนใดๆ 

- ผูรับจางตองรับผิดชอบในการขนยายเอง 

6. ดินดํา จํานวน 5 ลํารถยนต 

- รถยนตบรรทุก จํานวน 5 คิวตอคันรถ 

- ตองมีอินทรียวัตถุอยางนอย 50% 

- ตองมีความชื้นไมเกิน 10% สภาพแหง 

- ไมมีสิ่งเจือปน 

- สภาพตองเปนดินรวนชุย 

- ผูรับจางตองรับผิดชอบในการขนยายเอง 

7. ขุยมะพราว จํานวน 300 กระสอบ 

- บรรจุในกระสอบ น้ําหนัก 20 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- บรรจุในถุงมิดชิดไมฉีกขาด แตกรั่ว และฟุงกระจาย 

- ไมมีวัสดุอ่ืนปลอมปน 

- มีน้ําหนักเบา ไมเปยกชื้นมากเกินไป 
 

8. กาบมะพราวสับ จํานวน 300 กระสอบ 

- บรรจุกระสอบ น้ําหนัก 20 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- เปนกาบมะพราวสับท่ีมีท้ังเปลือกและเยื่อใย 

- มีขนาดใกลเคียงกัน 

- บรรจุในถุงหรือกระสอบอยางมิดชิดไมแตกรั่ว 
 

9. ตาขายพรางแสง 80% จํานวน 4 มวน 

- มีขนาดความยาว 100 เมตรตอมวน 

- เปนตาขายพลาสติกสีดํา สามารถกรองแสงอาทิตยได 80% 

- มีความคงทน ตอการขึง ดึง ไดดี 

- หุมหอดวยพลาสติกใสไมมีรอยฉีกขาดใดๆ 
 

10. กระถางพลาสติก จํานวน 200 ใบ 

- เปนกระถางพลาสติกสีดํา ขนาด 15 นิ้ว  

- มีรูระบายน้ําท่ีกนกระถางอยางนอย 1 รู 
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- ไมมีรอยราว แตก หัก บิ่น หรือเสื่อมสภาพ 

- บรรจุในหีบหออยางดี 

11. สายยางรดน้ํา 4 หุน จํานวน 3 มวน  

- เปนสายยางพลาสติกแบบออน ขนาด 4 หุน  

- มีความยาว 100 เมตรตอมวน 

- มีความคงทนตอการลากดึง 

- ไมมีรอยรั่ว แตก ปริ หรือเสื่อมสภาพ 

12. ถุงเพาะชํา จํานวน 4 กระสอบ 

- เปนถุงพลาสติกท่ีใชเพาะชําตนไม ขนาด 4 x 10 นิ้ว  

- บรรจุกระสอบ น้ําหนัก 40 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- เจาะรู ระบายน้ําท่ีกนและขางถุง 

- มีความคงทนตอการเพาะชําตนพืชอยางนอย 1 ป  

- ไมแตกกรอบ หรือเสื่อมสภาพ 
 

13. ปุยออสโมโคท สูตร 15×15×15 จํานวน 2 กระสอบ 

- บรรจุกระสอบ น้ําหนัก 25 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- เปนปุยชนิดเม็ด แบบละลายชา 

- บรรจุในภาชนะท่ีปดมิดชิด ไมแตกรั่ว ฉีกขาด 

- ไมมีความชื้น และจับตัวเปนกอนแข็ง หรือเสื่อมสภาพ 

- ระบุยี่หอ ผูผลิต ปริมาณบรรจุ/น้ําหนัก 

14. น้ําสมควันไม จํานวน 30 ลิตร 

- เปนของเหลวใส สีน้ําตาล มีกลิ่นควันไฟ 

- ผานขบวนการตกตะกอนเพ่ือแยกชั้นแลวประมาณ 3 เดือน 

- บรรจุในภาชนะท่ีปดอยางมิดชิด และทึบแสง 
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15. สารสกัดสะเดา จํานวน 10 ขวด 

- บรรจุในขวด ขนาด 1,000 ซีซี 

- เปนสารสกัดสะเดาเขมขนชนิดน้ํา 

- บรรจุในขวดหรือภาชนะ ท่ีมีฉลาก ระบุ ผูผลิต วิธีการใชอยางชัดเจน 

- ไมมีรอยแตกราว รั่วซึม หรือเสื่อมสภาพ 

16. เทปพันกิ่ง จํานวน 20 มวน 

- เปนพลาสติกสีใส มีความเหนียว แนบแนน ยืดตัวไดสูง สําหรับทาบก่ิง ติดตา 

- มีลักษณะเปนมวนวงกลมไมฉีกขาด 

- มีถุงพลาสติกหอหุมอยางดี 

17. ปายแทค (ขาว) จํานวน 10 หอ 

- บรรจุหอละ 100 อัน 

- เปนแผนพลาสติกสีขาว สามารถใชดินสอเขียนอักษรบนแผนได 

- มีรูเจาะสามารถรอยเชือก เพ่ือผูก หรือแขวน บอกชื่อพรรณไม 

- บรรจุในซองพลาสติก ไมมีรอยแตกหัก 

18. ทอ PVC ขนาด 2 น้ิว จํานวน  50  ทอน 

- มขีนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว 

- มคีวามแข็งแรงทนทานตอแรงดันน้ําทัง้ภายใน และภายนอกไดด ี

- ผิวทอมคีวามเรยีบ ลื่น สามารถสงน้ําไดดี 

- ทนตอความเปนกรด และดาง โดยไมมีสาร พิษปนเปอนภายในทอ 

19. ทอ PVC ขนาด 6 หุน จํานวน  68  ทอน 

- มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 หุน 

- มีความแข็งแรงทนทาน ทนตอแรงดันน้ําท้ังภายใน และภายนอกไดด ี

- ผิวทอมีความเรียบ ลื่น สามารถสงน้ําไดดี 

- ทนตอความเปนกรด และดาง โดยไมมีสาร พิษปนเปอนภายในทอ 

20. ทอ PVC ขนาด 4 หุน จํานวน  45  ทอน 

- มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 หุน 

- มีความแข็งแรงทนทาน ทนตอแรงดันน้ําท้ังภายใน และภายนอกไดด ี



-5- 

- ผิวทอมีความเรียบ ลื่น สามารถสงน้ําไดดี 

- ทนตอความเปนกรด และดาง โดยไมมีสาร พิษปนเปอนภายในทอ 

21. อาหารไกเนื้อเล็ก จํานวน 25 กระสอบ 

- บรรจุในกระสอบ น้ําหนัก 30 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- มีสวนผสมจากวัตถุดิบพวกโปรตีนจากพืช สัตว วิตามิน แรธาตุ ตางๆ 

- มีปริมาณโปรตีนไมนอยกวา 21% 

- ไมมีเชื้อราปนเปอน ไมชื้นจนจับตัวเปนกอน 

- กระสอบไมถูกทําลายฉีกขาด 

- ผูรับจางตองรับผิดชอบในการขนยายลงจากรถใหแลวเสร็จในการสงมอบของ 

22. อาหารไกเนื้อเบอร 004 จํานวน 25 กระสอบ 

- บรรจุในกระสอบ น้ําหนัก 30 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- มีสวนผสมจากวัตถุดิบพวกโปรตีนจากพืช สัตว วิตามิน แรธาตุ ตางๆ 

- มีปริมาณโปรตีนไมนอยกวา 16% 

- มีคุณคาอาหารและโภชนาการครบถวน 

- ไมมีเชื้อราปนเปอน 

- กระสอบไมถูกทําลายฉีกขาด 

- ผูรับจางตองรับผิดชอบในการขนยายลงจากรถใหแลวเสร็จในการสงมอบของ 

23. ขาวเปลือก จํานวน 35 กระสอบ 

- บรรจุในกระสอบ น้ําหนัก 30 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- ไมมีความชื้น และเชื้อราปนเปอน 

- กระสอบไมถูกทําลายฉีกขาด ปดปากถุงสนิท 

- ผูรับจางตองรับผิดชอบในการขนยายลงจากรถใหแลวเสร็จในการสงมอบของ 

24. อาหารไกไขเบอร 924 จํานวน 30 กระสอบ 

- บรรจุในกระสอบ น้ําหนัก 30 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- มีสวนผสมจากวัตถุดิบพวกโปรตีนจากพืช สัตว วิตามิน แรธาตุ ตางๆ 

- มีปริมาณโปรตีนไมนอยกวา 17% 

- มีคุณคาอาหารและโภชนาการครบถวน 

- ไมมีเชื้อราปนเปอน 



-6- 

- กระสอบไมถูกทําลายฉีกขาด 

- ผูรับจางตองรับผิดชอบในการขนยายลงจากรถใหแลวเสร็จในการสงมอบของ 

25. ฮอรโมนเรงราก จํานวน 5 ขวด 

- บรรจุในขวด ขนาด 1,000 ซีซี 

- บรรจุในภาชนะท่ีปดอยางสนิท และทึบแสง  

- ไมมีรอยแตกราว รั่วซึม หรือเสื่อมสภาพ 

- บรรจุในขวดหรือภาชนะ ท่ีมีฉลาก ระบุ ผูผลิต วิธีการใชอยางชัดเจน 

- ระบุวิธีใช และคําเตือนอยางชัดเจน  

26. ดอรแมก จํานวน 5 ขวด 

- บรรจุในขวด ขนาด 1,000 ซีซี 

- บรรจุในภาชนะท่ีปดอยางสนิท และทึบแสง  

- ไมมีรอยแตกราว รั่วซึม หรือเสื่อมสภาพ 

- บรรจุในขวดหรือภาชนะ ท่ีมีฉลาก ระบุ ผูผลิต วิธีการใชอยางชัดเจน 

- ระบุวิธีใช และคําเตือนอยางชัดเจน  

27. ถุงหอผลไม (สีขาว) จํานวน 1,000 ถุง 

- ผลิตจากวัสดุอยางดี  

- อยูในสภาพดี ไมชํารุด หรือ ฉีกขาด 

- บรรจุในบรรจุภัณฑท่ีมิดชิด ไมฉีกขาด  ไมเสื่อมสภาพ 

28. กอนเห็ด นางฟา-นางรม จํานวน 3,500 กอน 

- สภาพเชื้อเห็ดตองมีความสมบูรณแข็งแรง มีเสนใยเชื้อเห็ดเดินขาวเต็มกอน 

- เปนเชื้อเห็ดท่ีบริสุทธิ์ มีความบริสุทธิ์ในสายพันธุ ไมมีราอ่ืนปะปน 

- เปนเชื้อเห็ดท่ีไมมีความชื้นมากเกินไป 

- เชื้อเห็ดตองไมแกหรือออนเกินไป 
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29. หนอกลวยหอม จํานวน 3,000 ตน 

- ตองเปนหนอท่ีเหงาใหญสมบูรณแข็งแรง และไมสูงเกินไป 

- สวนเหงาตองไมถูกโรคแมลงทําลาย หรือไมมีรอยระบาดของโรคและแมลง 

- เปนแหลงพันธุท่ีเชื่อถือไดวาไมเคยมีโรคระบาดมากอน 

- มีความสดใหม เหงาไมบอบช้ํา 

30. ปุยหมัก จํานวน 50 กระสอบ 

- มีน้ําหนักไมต่ํากวา 50 กิโลกรัมตอกระสอบ 

- บรรจุกระสอบปุย ปดปากถุงสนิทแนน 

- ผานกระบวนการหมักท่ีสมบูรณ 

- มีปริมาณแรธาตุอาหารพืชท่ีสําคัญคือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เปนตน 

- ผูรับจางตองรับผิดชอบในการขนยายลงจากรถใหแลวเสร็จในการสงมอบของ 

 

 

นายประสิทธิ์ กาบจันทร 

นายนิคม วงคนันตา 

ผูกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ  

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปปช.07 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานกอสราง 

 
1. ชื่อโครงการ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษและผลิตไมผลพันธุดีแบบผสมผสาน และโครงการปดทองหลัง

พระสืบสานแนวพระราชดําริ  วัสดุการเกษตร จํานวน   30  รายการ ดังตอไปนี้  

1. ข้ีวัว (ปุยคอก)  จํานวน 2,357 กระสอบๆ ละ 35 บาท รวมเปนเงิน 82,495 บาท 

2. ตนพันธุมะกรูด จํานวน 100 ตนๆ ละ 100 บาท รวมเปนเงิน 10,000 บาท 

3. แกลบขาว จํานวน 15 ลําๆ ละ 2,500 บาท รวมเปนเงิน 37,500 บาท 

4. รําละเอียด จํานวน 50 กระสอบๆ ละ 180 บาท รวมเปนเงิน 9,000 บาท 

5. แกลบดํา จํานวน 4 ลําๆ ละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน 20,000 บาท 

6. ดินดํา จํานวน 5 ลําๆ ละ 2,000 บาท รวมเปนเงิน 10,000 บาท 

7. ขุยมะพราว จํานวน 300 กระสอบๆ ละ 100 บาท รวมเปนเงิน 30,000 บาท 

8. กาบมะพราวสับ จํานวน 300  กระสอบๆ ละ 100 บาท รวมเปนเงิน 30,000 บาท 

9. ตาขายพรางแสง 80% จํานวน 4 มวนๆ ละ 2,300 บาท รวมเปนเงิน 9,200 บาท 

10. กระถางพลาสติกขนาด 1 นิ้ว จํานวน 200 ใบๆ ละ 35 บาท รวมเปนเงิน 7,000 บาท 

11. สายยางรดน้ํา 4 หุน จํานวน 3 มวนๆ ละ 900 บาท รวมเปนเงิน 2,700 บาท 

12. ถุงเพาะชํา ขนาด 4 x 10 นิ้ว จํานวน 4 กระสอบๆ ละ 1,600 บาท รวมเปนเงิน 6,400 

บาท 

13. ปุยออสโมโคท สูตร 15 x 15 x 15 จํานวน 2 กระสอบๆ ละ 3,500 บาท รวมเปนเงิน 

7,000 บาท 

14. น้ําสมควันไม จํานวน 30 ลิตรๆ ละ 120 บาท รวมเปนเงิน 3,600 บาท 

15. สารสกัดสะเดา จํานวน 10 ขวดๆ ละ 240 บาท รวมเปนเงิน 2,400 บาท 

16. เทปพันก่ิง จํานวน 20 มวนๆ ละ 25 บาท รวมเปนเงิน 500 บาท 

17. ปายแทค จํานวน 10 หอๆ ละ 60 บาท รวมเปนเงิน 600 บาท 

18. ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 50 ทอนๆ ละ 230 บาท รวมเปนเงิน 11,500 บาท 

19. ทอ PVC ขนาด 6 หุน จํานวน 68 ทอนๆ ละ 75 บาท รวมเปนเงิน 5,100 บาท 

20. ทอ PVC ขนาด 4 หุน จํานวน 45 ทอนๆ ละ 60 บาท รวมเปนเงิน 2,700 บาท 

21. อาหารไกเนื้อเล็ก จํานวน 25 กระสอบๆ ละ 540 บาท รวมเปนเงิน 13,500 บาท 

22. อาหารไกเนื้อเบอร 004 จํานวน 25 กระสอบๆ ละ 520 บาท รวมเปนเงิน 13,000 บาท 

23. ขาวเปลือก จํานวน 35 กระสอบๆ ละ 300 บาท รวมเปนเงิน 10,500 บาท 

24. อาหารไกไขเบอร 924 จํานวน 30 กระสอบๆ ละ 470 รวมเปนเงิน 14,100 บาท 

25. ฮอรโมนเรงราก จํานวน 5 ขวดๆ ละ 120 บาท รวมเปนเงิน 600 บาท 



26. ดอรแมก จํานวน 5 ขวดๆ ละ 600 บาท รวมเปนเงิน 3,000 บาท 

27. ถุงหอผลไม (สีขาว) จํานวน 1,000 ถุงๆ ละ 1.50 บาท รวมเปนเงิน 1,500 บาท 

28. กอนเห็ด นางฟา-นางรม จํานวน 3,500 กอน ๆ ละ 10 บาท เปนเงิน 35,000 บาท 

29. หนอกลวยหอม จํานวน 3,000 ตน ๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 60,000 บาท 

30.  ปุยหมัก จํานวน 50 กระสอบ ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 15,000 บาท        

      หนวยงานเจาของโครงการ   สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร...งบประมาณโครงการบริการวิชาการ   ประจําป พ.ศ. 2560 

      เปนเงิน 453,895 บาท  (สี่แสนหาหม่ืนสามพันแปดรอยเกาสิบหาบาทถวน) 

3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง).วันท่ี 11 เมษายน  พ.ศ. 2560 เปนเงิน 459,550 บาท 

 (สี่แสนหาหม่ืนเกาพันหารอยหาสิบบาทถวน) 

   4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) บริษัทฯ ผูขายท่ีดําเนินการสืบราคา จํานวน 3 ราย 

   4.1 รานธนกฤตการเกษตร  

   4.2 รานบุญศรี กรุป 

   4.3  รานเกษตรเจริญ 

5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 

   5.1 นายบุญธรรม บุญเลา  ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

   5.2 นายนิคม  วงคนันนา ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

   5.3 วาท่ีรอยตรีสมบูรณ ระดม ตําแหนง นักวิชาการเกษตร 

 
  
 
  
 
 
 
 

 

    

 


	ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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