
 

ประกาศมหาวทิยาลัยแมโจ   

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 41 รายการ 

   โดยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส (e-bidding) 

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

       ตามประกาศ มหาวิทยาลัยแมโจ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร   จํานวน 41 รายการ  ดัง

รายการตอไปนี้    

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. กลาพันธุทุเรยีน 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. พลาสตกิใสมุงหลังคาโรงเรือน ขนาดหนากวาง 3 เมตร  จํานวน 4 มวน   

20. พลาสตกิใสมุงหลังคาโรงเรือน ขนาดหนากวาง 4 เมตร  จํานวน 4 มวน   

21. สายยางเขยีว (อุปกรณสําหรับรดน้ํา) จํานวน 6 มวน   
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    22. สายน้ําพุง (อุปกรณสําหรับรดน้ํา) จํานวน 46 มวน   

                23. บัวรดน้ํา (อุปกรณสําหรับรดน้ํา) จํานวน 5 อัน   

    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 

โดยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส     (e-bidding)    ลงวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.   2560 นัน้  

ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก  หางหุนสวนจํากัด แมโจออรแกนคิ   โดยเสนอราคาดทีี่สุด  เปน

เงนิทัง้สิ้น 1,057,105 บาท (หนึ่งลานหาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยหาบาทถวน) ซึ่งรวมภาษมูีลคาเพิ่มและภาษอีื่น 

คาขนสง คาจดทะเบยีน และคาใชจายอื่น ๆ   ทัง้ปวงไวดวยแลว 
 

 

    ประกาศ ณ วันที่   10   สงิหาคม   พ.ศ. 2560 

                                                                                                                    
                        (รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ขามสี่) 

    ผูอํานวยการสํานักวจัิยและสงเสรมิวชิาการการเกษตร ปฏบิัตกิารแทน 

                                อธิการบดีมหาวทิยาลัยแมโจ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


