
 

ประกาศมหาวทิยาลัยแมโจ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 41รายการ 

ดวยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส (e-bidding) 

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

       ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะ

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 41  รายการ ดังนี้ 

1. แกลบ จํานวน 30 ลํา   

2. รํากลาง จํานวน 375 กระสอบ   

3. แกลบดํา จํานวน 20 ลํา   

4. ขุยมะพราว จํานวน 500 กระสอบ   

5. มะพราวสับจํานวน 220 กระสอบ   

6. สแลนสดีํา จํานวน 10 มวน   

7. ไมไผลวด จํานวน 500 ลาํ   

8. กลาพันธุเงาะ จํานวน 250 ตน   

9. กลาพันธุทุเรียน จํานวน 250 ตน   

10. กลาพันธุลองกอง จํานวน 150 ตน   

11. กลาพันธุมะนาวแปน 28 จํานวน 150 ตน   

12. กลาพันธุมะมวง จํานวน 180 ตน   

13. กลาพันธุองุน จํานวน 50 ตน   

14. กลาพันธุกลวยน้ําหวา จํานวน 1,500 ตน   

15. กลาพันธุแกวมังกร จํานวน 168 ตน   

16. กลาพันธุเมลอน จํานวน 1,200 ตน   

17. ปุยอนิทรยีจากสัตวหมัก จํานวน 5,000 กระสอบ   

18. มูลวัวแหง จํานวน 5,000 กระสอบ   

19. พลาสตกิใสมุงหลงัคาโรงเรือน ขนาดหนากวาง 3 เมตร  จํานวน 4 มวน   

20. พลาสตกิใสมุงหลงัคาโรงเรือน ขนาดหนากวาง 4 เมตร  จํานวน 4 มวน   

21. สายยางเขยีว (อุปกรณสําหรับรดน้ํา) จํานวน 6 มวน   

22. สายน้ําพุง (อุปกรณสําหรับรดน้ํา) จํานวน 46 มวน   

23. บัวรดน้ํา (อุปกรณสําหรับรดน้ํา) จํานวน 5 อัน   
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    24.ฝกบัวสแตนเลส จํานวน 2 อัน   

    25.ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 200 เสน   

    26.ทอ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 200 เสน   

    27.ทอ PVC ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 150 เสน   

    28.ทอ PVC ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 150 เสน   

    29.ขอตอตรง 2 นิ้ว จํานวน 200 ตัว   

    30.ขอตอสามทาง จํานวน 100 ตัว    

    31.หัวเจาะทอ PE  จํานวน 25 อัน   

    32.ชุดหัวสปริงเกอร จํานวน 1,000 ชุด ๆ   

    33.ขอตอสามทาง  ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 200 ตัว   

    34.ขอตอสามทาง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 200 ตัว   

    35.ขอตอตรง  ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 100 ตัว   

    36.ขอตอสามทาง ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 200 ตัว   

    37.ของอ ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 50 ตัว   

38 .ของอ ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 50 ตัว   

39 เกลยีวนอก ¾ นิ้ว จํานวน 300 ตัว   

40 ทอ PE  ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 มวน   

    41. ทอ PE ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 25 มวน 

     ผูมสีทิธเิสนอราคาจะตองมคีุณสมบัต ิดังตอไปนี้  

               1. เปนผูมอีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว  

               2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวยีนช่ือแลว  

               3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่ เขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวทิยาลัยแมโจ ณ วันประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสครั้งนี้  

                4. ไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราคาไดมคีําสัง่ใหสละสทิธิ์ความคุมกันเชนวานัน้  

               5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ

หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด  

               6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  
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                7.บุคคลหรอืนติบิุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

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

ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

               8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม

เกนิ สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดก็ได  

                กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่   

8 สงิหาคม  2560 ระหวางเวลา 08.30 น. ถงึ 16.30 น.  

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคาในระหวางวันที่ 21 กรกฏคม  2560 ถึง

วันที่  1  สิ งหาคม  2560 กอนการ เสนอราคาดู รายละเอียดไดที่  www.mju.ac.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรอืสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 053 873402 ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยแมโจ ผานทาง

อเีมล Researchmju@mju.ac.th ภายในวันที่ 2 สงิหาคม  2560 โดยมหาวทิยาลัยแมโจจะช้ีแจง 

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

3 สงิหาคม   2560 
   

ประกาศ ณ วันที่  21  กรกฏาคม พ.ศ. 2560 

                                    
                        (รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ขามสี่) 

                      ผูอํานวยการสํานักวจัิยและสงเสรมิวิชาการการเกษตรปฏบิัตริาชการแทน 

                  อธกิารบดีมหาวทิยาลัยแมโจ 
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