ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง ประกวดราคาซือ้ วัสดุการเกษตร 41รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ ต าบลหนองหาร อ าเภอสั น ทราย จั งหวัด เชี ย งใหม่ มี ค วามประสงค์ จ ะ
ประกวดราคาซือ้ วัสดุการเกษตร จานวน 41 รายการ ดังนี้
1. แกลบ จานวน 30 ลา
2. รากลาง จานวน 375 กระสอบ
3. แกลบดา จานวน 20 ลา
4. ขุยมะพร้าว จานวน 500 กระสอบ
5. มะพร้าวสับจานวน 220 กระสอบ
6. สแลนสีดา จานวน 10 ม้วน
7. ไม้ไผ่ลวด จานวน 500 ลา
8. กล้าพันธุ์เงาะ จานวน 250 ต้น
9. กล้าพันธุ์ทุเรียน จานวน 250 ต้น
10. กล้าพันธุ์ลองกอง จานวน 150 ต้น
11. กล้าพันธุ์มะนาวแป้น 28 จานวน 150 ต้น
12. กล้าพันธุ์มะม่วง จานวน 180 ต้น
13. กล้าพันธุ์องุ่น จานวน 50 ต้น
14. กล้าพันธุ์กล้วยน้าหว้า จานวน 1,500 ต้น
15. กล้าพันธุ์แก้วมังกร จานวน 168 ต้น
16. กล้าพันธุ์เมล่อน จานวน 1,200 ต้น
17. ปุ๋ยอินทรีย์จากสัตว์หมัก จานวน 5,000 กระสอบ
18. มูลวัวแห้ง จานวน 5,000 กระสอบ
19. พลาสติกใสมุงหลังค่าโรงเรือน ขนาดหน้ากว้าง 3 เมตร จานวน 4 ม้วน
20. พลาสติกใสมุงหลังค่าโรงเรือน ขนาดหน้ากว้าง 4 เมตร จานวน 4 ม้วน
21. สายยางเขียว (อุปกรณ์สาหรับรดน้า) จานวน 6 ม้วน
22. สายน้าพุ่ง (อุปกรณ์สาหรับรดน้า) จานวน 46 ม้วน
23. บัวรดน้า (อุปกรณ์สาหรับรดน้า) จานวน 5 อัน

-224.ฝักบัวสแตนเลส จานวน 2 อัน
25.ท่อ PVC ขนาด 2 นิว้ จานวน 200 เส้น
26.ท่อ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 200 เส้น
27.ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว จานวน 150 เส้น
28.ท่อ PVC ขนาด ¾ นิ้ว จานวน 150 เส้น
29.ข้อต่อตรง 2 นิว้ จานวน 200 ตัว
30.ข้อต่อสามทาง จานวน 100 ตัว
31.หัวเจาะท่อ PE จานวน 25 อัน
32.ชุดหัวสปริงเกอร์ จานวน 1,000 ชุด ๆ
33.ข้อต่อสามทาง ขนาด 2 นิว้ จานวน 200 ตัว
34.ข้อต่อสามทาง ขนาด 1.5 นิว้ จานวน 200 ตัว
35.ข้อต่อตรง ขนาด ¾ นิว้ จานวน 100 ตัว
36.ข้อต่อสามทาง ขนาด ¾ นิว้ จานวน 200 ตัว
37.ข้องอ ขนาด 2 นิว้ จานวน 50 ตัว
38 .ข้องอ ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 50 ตัว
39 เกลียวนอก ¾ นิว้ จานวน 300 ตัว
40 ท่อ PE ขนาด 1.5 นิว้ จานวน 2 ม้วน
41. ท่อ PE ขนาด ¾ นิว้ จานวน 25 ม้วน
ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซือ้ ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูเ้ สนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
6. บุ ค คลหรือ นิ ติบุ ค คลที่ จะเข้าเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งไม่ อ ยู่ในฐานะเป็ น ผู้ ไม่ แสดงบั ญ ชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ

-37.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิก ส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญ ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญ ชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
8 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการเสนอราคาในระหว่างวันที่ 21 กรกฏคม 2560 ถึง
วั น ที่ 1 สิ ง ห า ค ม 2 5 6 0 ก่ อ น ก า ร เส น อ ร า ค า ดู ร า ย ล ะ เอี ย ด ได้ ที่ www.mju.ac.th ห รื อ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 873402 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านทาง
อีเมล์ Researchmju@mju.ac.th ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะชีแ้ จง
ราย ล ะเอี ย ด ดั งก ล่ าวผ่ าน ท างเว็ บ ไซ ต์ www.mju.ac.th แล ะ www.gprocurement.go.th ใน วั น ที่
3 สิงหาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่)
ผูอ้ านวยการสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ มจ.(วส.) 28/2560
ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 41 รายการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
---------------------------------มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ต ำบลหนองหำร อำเภอสั นทรำย จังหวัด เชีย งใหม่ ซึ่ง ต่อ ไปนี เ้ รี ยกว่า
"มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื ้อวัสดุการเกษตร ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 41 รายการ ซึ่งพัสดุที่จะซื ้อนีต้ ้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ
อยู่ในสภาพที่จะใช้ งานได้ ทนั ที และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซื ้อ
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี ้ โดยมีข้อแนะนา และข้ อกาหนด ดังต่อไปนี ้
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ ในระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
1.4 แบบหนังสือค ้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
2.2 ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการ
และได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว หรื อไม่เป็ นผู้ที่ได้ รั บผลของการสั่งให้ นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผู้ทิง้ งานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ น ผู้มี ผ ลประโยชน์ ร่วมกัน กับ ผู้เสนอราคารายอื่ น ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม ตามข้ อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้น
ศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคาสัง่ ให้ สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้

-22.5 ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ประเมินสิทธิผ้ เู สนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้ าเสนอ
ราคาและห้ ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
2.7 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ
2.8 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ จะเข้ าเป็ นคู่สัญ ญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ ดาเนินการ
จัดซือ้ จัดจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึ่งมี
มูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการยื่นข้ อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือ รับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญ ชีรายชื่ อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มี อานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
(ข) บริษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญ ชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี ) และ
บัญชีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(2) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิ คุ คลให้ ยื่ น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นนั ้ สาเนาข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(3) ในกรณี ผ้ ูเสนอราคาเป็ นผู้เสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ น ผู้ร่วมค้ า ให้ ยื่ น
สาเนาสัญญาของการเข้ าร่วมค้ า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้ า และในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมค้ า
ฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ ยื่นสาเนาหนั งสือเดินทาง หรื อผู้ร่วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นนิติ
บุคคล ให้ ยื่นเอกสารตามที่ระบุ ไว้ ใน (1)
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ ามี) สาเนาใบทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ ม
(ถ้ ามี)
(4.2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

-3(5) บัญ ชี เอกสารส่วนที่ 1 ทัง้ หมดที่ ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัด ซื อ้ จัด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามแบบในข้ อ 1.6 (1) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File
(Portable Document Format)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(1) แคตตาล็อกและหรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้ อ 4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผ้ เู สนอราคา
มอบอานาจให้ บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(3) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) รายละเอียดข้ อเสนอทางด้ านเทคนิคและข้ อเสนออื่น (ถ้ ามี)
(4) บัญ ชี เอกสารส่วนที่ 2 ทัง้ หมดที่ ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัด ซื อ้ จัด จ้ างภาครัฐ ด้ วยอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ตามแบบในข้ อ 1.6 (2) โดยไม่ต้ องแนบในรู ป แบบ PDF File
(Portable Document Format)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น และ
จะต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอ
ราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวมและหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้ อง โดยคิดราคารวมทังสิ
้ ้นซึ่งรวมค่าภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษี อากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ทังปวง
้ จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุให้ ณ ผู้ขายจะต้ องทาการส่งมอบวัสดุการเกษตร จานวน 41
รายการ ณ สานักฟาร์ มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ราคาที่เสนอ จะต้ องเสนอกาหนดยืน ราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วนั เสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้ องรับผิดชอบราคาที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 20 วัน นับถัดจากวันลง
นาม ในสัญญาซื ้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้ องส่งแคตตาล็อกและหรื อแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของ วัสดุการเกษตร (ตามเอกสารแนบ) ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี ้มหาวิทยาลัยจะยึด ไว้ เป็ นเอกสารของทาง
ราชการ

-4ส าหรั บ แคตตาล็ อ กที่ แ นบ ให้ พิจารณา หากเป็ นส าเนารู ปถ่ายจะต้ องรับรอง
สาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบคุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค วามประสงค์ จ ะขอดูต้ น ฉบับ แคตตาล็ อ ก ผู้ เสนอราคาจะต้ อ งน าต้ น ฉบับ มาให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ก่ อ นการเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทงหมดเสี
ั้
ยก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้ อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เมื่อพ้ นกาหนดเวลายื่นข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้ อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็ นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ตามข้ อ 1.5 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรื อไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรื อ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้ อเสนอว่า มีผ้ เู สนอราคารายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรมตามข้ อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนันออกจากการเป็
้
นผู้เสนอราคา และ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็ นผู้ทิ ้งงาน เว้ นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ ว่าผู้เสนอราคารายนันเป็
้ นผู้ที่ให้ ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่ อ
การพิจารณาของทางราชการและมิได้ เป็ นผู้ริเริ่มให้ มีการกระทาดังกล่าว
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และภาษี อื่นๆ (ถ้ ามี ) รวม
ค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้
้
ด้วยแล้ ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้ องลงทะเบียนเพื่ อเข้ าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กาหนด
(4) ห้ ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้ าใจในระบบและวิธี การเสนอ
รา ค า ด้ ว ย วิ ธี ป ระ ก ว ด รา ค า อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ข อ ง ก รม บั ญ ชี ก ล า ง ที่ แ ส ด ง ไว้ ใน เว็ บ ไซ ต์
www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
5.1 ในการพิ จ ารณ าผลการยื่ น ข้ อเสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั ง้ นี ้
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม

-55.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ องตามข้ อ 2 หรื อยื่นหลักฐานการยื่น
ข้ อเสนอไม่ถูกต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3 หรื อยื่ นข้ อเสนอไม่ถูกต้ องตามข้ อ 4 แล้ ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน้ เว้ นแต่เป็ น
ข้ อผิ ด พลาด หรื อ ผิ ด หลงเพี ยงเล็ กน้ อ ย หรื อผิ ดแผกไปจากเงื่ อนไขของเอกสารประกวดราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ ก ส์ ในส่วนที่ มิ ใช่ส าระส าคัญ ทัง้ นี ้ เฉพาะในกรณี ที่ พิ จ ารณาเห็ น ว่าจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยเท่านัน้
5.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ เสนอราคารายนั น้ ในบั ญ ชี ผ้ ู รั บ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็ กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื่อผู้ซื ้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบคุ คล (บุคคลธรรมดา) หรื อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่าง
หนึง่ อย่างใด หรื อทังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ เู สนอราคารายอื่น
5.4 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ในการท าสั ญ ญ า
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ ผ้ เู สนอราคาชี ้แจง
ข้ อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้ อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลั ยมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้ อเสนอ ไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรื อไม่ถกู ต้ อง
5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรื อราคาหนึง่ ราคาใด หรื อราคา
ที่เสนอทัง้ หมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื ้อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรื ออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื ้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
้ ้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็ นเด็ดขาด ผู้เสนอ
ราคาจะเรี ย กร้ อง ค่า เสี ย หายใดๆ มิ ไ ด้ รวมทัง้ มหาวิ ท ยาลัย จะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็ นผู้ทิ ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผู้เสนอราคาที่ได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สจุ ริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้
ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิตบิ คุ คลอื่นมายื่นข้ อเสนอแทน เป็ นต้ น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งภายหลังจากการพิจารณาข้ อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิ ได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้เสนอราคาที่มี ผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม ตามข้ อ 1.5 มหาวิทยาลัยมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้ รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนันเป็
้ นผู้ทิ ้งงาน

-6ในกรณีนี ้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่
ได้ ดาเนินการไปแล้ วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาซื ้อขาย
6.1 ในกรณี ที่ ผ้ ูช นะการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สามารถส่ง มอบสิ่ ง ของได้
ครบถ้ วน ภายใน 5 วันทาการของทางราชการ นับแต่วนั ที่ทาข้ อตกลงซื ้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทา
ข้ อตกลงเป็ นหนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้ อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณี ที่ ผ้ ูช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่ง ของได้
ครบถ้ วน ภายใน 5 วันทาการของทางราชการ หรื อมหาวิทยาลัยเห็น ว่าไม่สมควรจัดทาข้ อตกลงเป็ น
หนังสือ ตามข้ อ 6.1 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทาสัญญาซื ้อขายตามแบบสั ญญาดัง
ระบุในข้ อ 1.3 กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งและจะต้ องวางหลักประกันสัญญา
เป็ นจานวนเงินเท่ากับร้ อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ มหาวิทยาลัยยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้ แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่ อน
หน้ านัน้ ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุ
ในข้ อ 1.4 (2)
(4) หนังสื อคา้ ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษั ท
เงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ แจ้ งชื่อเวียนให้ ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แล้ ว โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุในข้ อ 1.4 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกัน นี จ้ ะคื น ให้ โดยไม่ มี ด อกเบี ย้ ภายใน 15 วัน นับ ถัด จากวัน ที่ ผ้ ูช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาซื ้อขายแล้ ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื ้อขายข้ อ 10 ให้ คดิ ในอัตราร้ อยละ 0.20 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ ทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือ หรื อทาสัญญาซื ้อ
ขาย ตามแบบดังระบุในข้ อ 1.3 แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื ้อขายที่
เกิดขึ ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า นับถัดจากวันที่ผ้ ูซื ้อรับมอบ โดยผู้ขายต้ องรี บจัดการซ่อมแซม
แก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งความชารุดบกพร่อง

-79. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื ้อครัง้ นี ้ ได้ มาจากเงินอุดหนุนประจาปี 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้ รับอนุมตั ิเงินค่าพัสดุ
จากเงินอุดหนุนประจาปี 2560 แล้ วเท่านัน้
9.2 เมื่ อมหาวิท ยาลัย ได้ คัดเลื อกผู้เ สนอราคารายใดให้ เป็ น ผู้ขาย และได้ ต กลงซื อ้
สิ่ ง ของตามประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว ถ้ าผู้ข ายจะต้ อ งสั่ง หรื อ น าสิ่ ง ของดัง กล่า วเข้ า มาจาก
ต่างประเทศและของนันต้
้ องนาเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับ
ขนได้ ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็ นผู้ขาย จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
(1) แจ้ งการสั่งหรื อนาสิ่งของที่ซื ้อขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ ต่อ กรม
เจ้ าท่า ภายใน ๗ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ขู ายสั่ง หรื อซื ้อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัด การให้ สิ่ ง ของที่ ซื อ้ ขายดัง กล่ า วบรรทุก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ทธิ
เช่นเดียวกับเรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุก
สิ่งของนัน้ โดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผู้ขายจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทาสัญญา หรื อข้ อตกลงภายใน
เวลาที่ ทางราชการกาหนด ดังระบุไว้ ในข้ อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้ อเสนอหรื อเรี ยกร้ อง
จากผู้ออกหนังสือค ้าประกันการยื่นข้ อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ า
มี) รวมทังจะพิ
้ จารณา ให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้ อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
งานพัสดุ
สานักวิจยั และส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

รำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุเกษตร จำนวน 41 รำยกำร
โครงกำรศูนย์เรียนรู้ต้นแบบกำรผลิตไม้ผลเกษตรอินทรีย์ เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ควำมยั่งยืน ด้ำนเศรษฐกิจฯ
ลำดับที่

รำยกำร

1

แกลบ

2

ร้ำกลำง

3

แกลบด้ำ

4

ขุยมะพร้ำว

คุณลักษณะเฉพำะ
- น้ำหนัก 8-10คิว ต่อล้ำรถยนต์
- ต้องมีสภำพแห้งไม่เปียก ไม่มีกลิ่น
- เป็นเปลือกข้ำวและไม่ปนเปื้อน
- ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในกำรขนย้ำยลงจำกรถในแล้ว
เสร็จในกำรส่งมอบของ

จำนวน
(หน่วย)
30

หน่วย
ล้ำ

375

กส

- น้ำหนัก 8-10คิว ต่อล้ำรถยนต์
- ต้องมีสภำพแห้ง และเผำเป็นสีด้ำ 100%
- ไม่มีกำรปนเปื้อนของเชือรำอื่นๆ ไม่มีสิ่งแปลกปลอมเจือ
ปนใดๆ
- ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในกำรขนย้ำยเอง

20

ล้ำ

- บรรจุในกระสอบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัมต่อกระสอบ
- บรรจุในถุงมิดชิดไม่ฉีกขำด แตกรั่ว และฟุ้งกระจำย
- ไม่มีวัสดุอื่นปลอมปน
- มีน้ำหนักเบำ ไม่เปียกชืนมำกเกินไป

500

กส

- บรรจุในถุงกระสอบ น้ำหนัก 28 กิโลกรัมต่อกระสอบ
- เป็นร้ำละเอียดที่ใหม่จำกโรงสีข้ำว
- ไม่มีเชือรำและอื่นๆ ปนเปื้อน
- ไม่มีมอดเข้ำท้ำลำย
- มีควำมชืนไม่เกิน 10-12 %
- เป็นร้ำละเอียดที่ได้จำกข้ำวเหนียวหรือข้ำวจ้ำว

ลำดับที่

รำยกำร

คุณลักษณะเฉพำะ

จำนวน
(หน่วย)
220

หน่วย

5

มะพร้ำวสับ

- บรรจุกระสอบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัมต่อกระสอบ
- เป็นกำบมะพร้ำวสับที่มีทังเปลือกและเยื่อใย
- มีขนำดใกล้เคียงกัน
- บรรจุในถุงหรือกระสอบอย่ำงมิดชิดไม่แตกรั่ว

กส

6

สแลนสีด้ำ

- สำมำรถกรองแสงอำทิตย์ได้ 70%
-ขนำดกว้ำง2เมตร ยำว100เมตร/ม้วน
- มีควำมคงทน ต่อกำรขึง ดึง ได้ดี
- หุ้มห่อด้วยพลำสติกใสไม่มีรอยฉีกขำดใดๆ

10

ม้วน

7

ไม้ไผ่ลวก

- ล้ำต้น ยำว ตรง
- ยำวประมำณ 10 เมตร
- ใช้ท้ำค้ำง และค้ำยันไม้ผล

500

ล้ำ

8

กล้ำพันธุ์เงำะ

- ล้ำต้นมีควำมสูงขนำด 80-100ซม
-มีล้ำต้นที่เจริญเติบโตแข็งแรง ไม่เหี่ยวเฉำ ไม่หักงอ
-บรรจุในถุงพลำสติก ไม่ฉีกหรือผุกร่อน
.

250

ต้น

9

กล้ำพันธุ์ทุเรียน

- ล้ำต้นมีควำมสูงขนำด 80-100ซม
-มีล้ำต้นที่เจริญเติบโตแข็งแรง ไม่เหี่ยวเฉำ ไม่หักงอ
-บรรจุในถุงพลำสติก ไม่ฉีกหรือผุกร่อน
.

250

ต้น

10

กล้ำพันธุ์ลองกอง

- ล้ำต้นมีควำมสูงขนำด 80-100ซม
-มีล้ำต้นที่เจริญเติบโตแข็งแรง ไม่เหี่ยวเฉำ ไม่หักงอ
-บรรจุในถุงพลำสติก ไม่ฉีกหรือผุกร่อน
.

150

ต้น

ลำดับที่

11
12

รำยกำร

จำนวน
(หน่วย)

หน่วย

150
180

ต้น
ต้น

50

ต้น

- พันธุ์ปำกช่อง/มะลิอ่อง
- ล้ำต้นมีควำมสูงขนำด 80-100ซม
-มีล้ำต้นที่เจริญเติบโตแข็งแรง ไม่เหี่ยวเฉำ ไม่หักงอ
-บรรจุในถุงพลำสติก ไม่ฉีกหรือผุกร่อน
.
- ล้ำต้นมีควำมสูงขนำด 80-100ซม
-มีล้ำต้นที่เจริญเติบโตแข็งแรง ไม่เหี่ยวเฉำ ไม่หักงอ
-บรรจุในถุงพลำสติก ไม่ฉีกหรือผุกร่อน
.

1500

ต้น

168

ต้น

- ล้ำต้นมีควำมสูงขนำด 80-100ซม
-มีล้ำต้นที่เจริญเติบโตแข็งแรง ไม่เหี่ยวเฉำ ไม่หักงอ
-บรรจุในถุงพลำสติก ไม่ฉีกหรือผุกร่อน
.

1200

ต้น

5000

กส

คุณลักษณะเฉพำะ

กล้ำพันธุ์มะนำวแป้น 28 - ล้ำต้นมีควำมสูงขนำด 80-100ซม
-มีล้ำต้นที่เจริญเติบโตแข็งแรง ไม่เหี่ยวเฉำ ไม่หักงอ
-บรรจุในถุงพลำสติก ไม่ฉีกหรือผุกร่อน
.
กล้ำพันธุ์มะม่วง

- กล้ำพันธุ์มะม่วงเขียงใหญ่/ฟ้ำลั่น/หนองแซง
- ล้ำต้นมีควำมสูงขนำด 80-100ซม
-มีล้ำต้นที่เจริญเติบโตแข็งแรง ไม่เหี่ยวเฉำ ไม่หักงอ
-บรรจุในถุงพลำสติก ไม่ฉีกหรือผุกร่อน
.
- ล้ำต้นมีควำมสูงขนำด 80-100ซม
-มีล้ำต้นที่เจริญเติบโตแข็งแรง ไม่เหี่ยวเฉำ ไม่หักงอ
-บรรจุในถุงพลำสติก ไม่ฉีกหรือผุกร่อน
.

13

กล้ำพันธุ์องุ่น

14

กล้ำพันธุ์กล้วยน้ำหว้ำ

15

กล้ำพันธุ์แก้วมังกร

16

กล้ำพันธุ์เมล่อน

17

ปุ๋ยอินทรีย์จำกสัตว์หมัก 1. เป็นปุ๋ยที่ได้จำกกำรเลียงสัตว์ในระบบเกษตรธรรมชำติ
เช่น จำกกำรเลียงสุกรหลุมและไก่หลุม
2.มีธุตอำหำรหลัก NPK และธำตุอำหำรรอง

ลำดับที่
18

รำยกำร
มูลวัวแห้ง

คุณลักษณะเฉพำะ
1.เป็นมูลวัวแห้งควำมชืนไม่เกินร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก
2.ต้องไม่มีเศษวัสดุอันตรำย เช่น เศษแก้ว วัสดุแหลมคม
และโลหะอื่นๆ ที่เป็นอันตรำยเจือปน
3.หำกมีวัสดุอื่นที่ไม่ต้องกำร ได้แก่ กรวด หิน ทรำย เศษ
พลำสติก ต้องไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก
ขนำดบรรจุ 30 กิโลกรัม/กระสอบ

19 พลำสติกใสมุงหลังคำโรงเรื
UV7
อนเปอร์เซนต์ขนำดหน้ำกว้ำง3 ม. ยำว100ม.
20 พลำสติกใสมุงหลังคำโรงเรื
UV7
อนเปอร์เซนต์ขนำดหน้ำกว้ำง4 ม. ยำว100ม.
21 สำยยำงเขียว (อุปกรณ์ส้ำ1.หรัเป็บนรดน
สำยยำงเขี
้ำ) ยว ผลิตจำกเม็ดพลำสติก PVC แท้ 100%
ขนำด 6 หุน
2. ควำมยำว 100 เมตร/ม้วน (ท่อน้ำไทย)

จำนวน
(หน่วย)
5000

หน่วย
กส

4

ม้วน

4
6

ม้วน
ม้วน

22 สำยน้ำพุ่ง(อุปกรณ์ส้ำหรับ1.รดน
ระยะห่
้ำ) ำงรูน้ำ 10 ซม.
2. ขนำด 50 มม. 5 รูยำว 200เมตร

46

ม้วน

23 บัวรดน้ำ(อุปกรณ์ส้ำหรับรดน
1. ท้ำ้ จำกพลำสติ
)
กแข็ง มีหูจับ
2. มีควำมคงทนต่อกำรใช้งำน

5

อัน

24

2

อัน

ฝักบัวสแตนเลส

ขนำด 6 หุน สแตนเลสอย่ำงดี หนำ

25 ท่อ PVC
26 ท่อ PVC

ขนำด 2 นิว หนำ 8.5 มม.

200

เส้น

ขนำด 1.5 นิวหัวบำน หนำ 8.5 มม.

200

เส้น

27

ขนำด 1 นิว หนำ 8.5 มม.

150

เส้น

28 ท่อ PVC
29 ข้อต่อตรง

ขนำด 3/4 นิว หนำ 8.5 มม.

150

เส้น

2นิว หนำ 8.5 มม.

200

ตัว

30 ข้อต่อสำมทำง
31 หัวเจำะท่อ PE

2 นิว หนำ 8.5 มม.

100

ตัว

32 ชุดหัวสปริงเกอร์

ขนำด 25 มม.
พร้อมสำยและขำตัง

25
1000

อัน
ชุด

33 ข้อต่อสำมทำง

2นิว ลด 1.5 นิว หนำ 8.5 มม.

200

ตัว

34 ข้อต่อสำมทำง

1.5นิว ลด 1 นิว

200

ตัว

35 ข้อต่อตรง

3/4 นิว หนำ8.5 มม.

100

ตัว

ท่อ PVC

ลำดับที่

รำยกำร

คุณลักษณะเฉพำะ

จำนวน
(หน่วย)

หน่วย

36 ข้อต่อสำมทำง

3/4 นิว หนำ8.5 มม.

200

ตัว

37 ข้องอ

2นิว หนำ 8.5 มม.

50

ตัว

38 ข้องอ

1.5 นิว หนำ 8.5 มม.

50

ตัว

39 เกลียวนอก3/4 นิว

หนำ 8.5 มม.

300

ตัว

40 ท่อ PE
41 ท่อ PE

1.5 นิว คำดแดงยำว 100 เมตร

2

ม้วน

3/4นิว คำดแดงยำว 100 เมตร

25

ม้วน

ส่ง ณ สำนักฟำร์ม มหำวิทยำลัยแม่โจ้
ว่ำทีร่ ้อยตรี สมบูรณ์ ระดม
ผูก้ ำหนดรำยงำนเอียดคุณลักษณะวัสดุ

