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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ มจ.(วส.)2/2562
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 96 รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนา
ตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
_________________________________
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
1. แกลบกลาง จานวน 785 กระสอบ
2. นมสดจากฟาร์ม จานวน 120 กิโลกรัม
3. ข้าวจ้าว(ข้าวสาร) จานวน 80 กิโลกรัม
4. ผลไม้สุก จานวน 232 กิโลกรัม
5. ปุย๋ อินทรีย์ จานวน 1,375 กระสอบ
6. ปลาป่น จานวน 78 กระสอบ
7. ข้าวโพดป่น จานวน 170 กระสอบ
8. ปุ๋ยคอก จานวน 1,550 กระสอบ
9. ดินแดง(ดินภูเขา) จานวน 601 กระสอบ
10. ฟางอัดก้อน จานวน 1,111 ก้อน
11. ขี้เถ้าแกลบ จานวน 51 ลา
12. ดินดา จานวน 5 ลา
13. ลัน จานวน 10 อัน
14. ฉมวก จานวน 10 อัน
15. เบ็ดปัก จานวน 40 อัน
16. ลอบยืน จานวน 20 อัน
17. ปืนฉมวก จานวน 20 อัน
18. ลอบนอน จานวน 20 อัน
19. คัดช้อน (แซะ) จานวน 20 อัน
20. สุ่มสาน จานวน 20 อัน
21. สุ่มซี่ จานวน 20 อัน
22. จิ้วดักปลาเล็ก จานวน 20 อัน
23. จิ้วดักปลาใหญ่ จานวน 20 อัน
24. ตุ้มต่วง จานวน 20 อัน
25. ไซบั้ง จานวน 20 อัน
26. ไซหัวหมู จานวน 20 อัน
27. ไซบ่าหลอด จานวน 20 อัน
28. หลืบ จานวน 20 อัน
29. ตุ้มดักปลาไหล จานวน 20 อัน
30. กรวยใส่เหยื่อ จานวน 20 อัน
31. แอ็บ (แยบดักกบ) จานวน 20 อัน
32. ป่อมเขียด จานวน 20 อัน

-233.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

ข้องยืน จานวน 20 อัน
ข้องเป็ด จานวน 20 อัน
หับนก จานวน 20 อัน
ที่ใส่ไก่ชนชาวเขา จานวน 20 อัน
รังไก่ จานวน 20 อัน
ซองไก่ตั้ง จานวน 20 อัน
สุ่มไก่ จานวน 20 อัน
ตะแกรงตากปลา จานวน 20 อัน
เคียว จานวน 40 อัน
คราดเหล็ก จานวน 20 อัน
น้าต้น จานวน 24 อัน
ไม้หนีบ จานวน 8 คู่
ม้ารองนวดข้าว จานวน 10 อัน
พัดวี จานวน 10 อัน
แอกไถนา จานวน 4 อัน
คราดมือเสือ จานวน 10 อัน
ต้นหมาก จานวน 116 ต้น
ต้นจันผา จานวน 71 ต้น
ต้นไผ่ราชินี จานวน 168 ต้น
ไม้ใบประดับ จานวน 200 ต้น
ไม้ดอกประดับ จานวน 990 ต้น
ไม้ไผ่ (แตะ) จานวน 200 แผง
ดินปลูก จานวน 1,930 กระสอบ
ขุยมะพร้าว จานวน 810 กระสอบ
กาบมะพร้าว จานวน 500 กระสอบ
กระถางพลาสติก จานวน 500 ใบ
ตุ๊กตาดินเผา จานวน 20 ตัว
กระถางดินเผา จานวน 50 ใบ
แกลบดิบ จานวน 30 ลา
อาหารหมูแรกเกิด จานวน 70 กระสอบ
อาหารหมูเล็ก จานวน 70 กระสอบ
อาหารไก่แรกเกิด จานวน 70 กระสอบ
อาหารไก่เล็ก จานวน 70 กระสอบ
เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน จานวน 60 ซอง
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ จานวน 40 ซอง
เมล็ดพันธุ์สะระแหน่ จานวน 20 ซอง
เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู จานวน 40 ซอง
เมล็ดพันธุ์พริกชี้ฟ้า จานวน 20 ซอง
เมล็ดพันธุ์คะน้า จานวน 20 ซอง

-372.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

เมล็ดพันธุ์กล่าปลีม่วง จานวน 20 ซอง
เมล็ดพันธุ์กล่าปลีดอกจานวน 20 ซอง
เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลี จานวน 20 ซอง
เมล็ดพันธุ์แตงกวา จานวน 20 ซอง
เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว จานวน 20 ซอง
เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม จานวน 20 ซอง
อาหารปลาดุกใหญ่ จานวน 45 กระสอบ
อาหารปลาดุกเล็ก จานวน 50 กระสอบ
ถุงเพาะชา จานวน 3 กระสอบ
สายยางรดน้า จานวน 4 ม้วน
ลูกพันธุ์ปลานิล จานวน 980 ตัว
ลูกพันธุ์ปลาหมอไทย จานวน 1,000 ตัว
ลูกพันธุ์ไก่ประดู่หางดา จานวน 1,200 ตัว
ต้นกล้ามะนาวไร้เม็ด จานวน 100 ต้น
ต้นกล้ามะกรูด จานวน 200 ต้น
ต้นกล้ามะพร้าวน้าหอม จานวน 146 ต้น
ต้นกล้ามะม่วงน้าดอกไม้ จานวน 148 ต้น
หน่อกล้วยน้าว้า จานวน 97 ต้น
ต้นข่า จานวน 60 ต้น
สายยางพีอี จานวน 20 ม้วน
พลาสติกดาคลุมดิน จานวน 12 ม้วน
สแลนดา จานวน 10 ม้วน
ชุดสปริงเกอร์ จานวน 100 ชุด
อาหารปลาเล็ก(อาหารปลานิล) จานวน 70 กระสอบ
อาหารปลาใหญ่(อาหารปลานิล) จานวน 70 กระสอบ

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้ ทั น ที แ ละมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตรงตามที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

-4(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่ วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่ว น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
2.12 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบั ญ ชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญ ชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบั ญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

-5(ข) บริษัท จากัดหรือบริษัท มหาชนจากัด ให้ ยื่น สาเนาหนั งสื อรับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถื อสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(4.2) .สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ ยื่นข้อเสนอดาเนิน การแนบไฟล์ เอกสารตามบั ญ ชีเอกสารส่ วนที่ 1
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.6
(1) ให้ โดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ต้อ งแนบบั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ 1 ดั งกล่ าวในรูป แบบ PDF File (Portable Document
Format)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(3) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(3.1) รายละเอียดข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น (ถ้ามี)
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ ยื่นข้อเสนอดาเนิน การแนบไฟล์ เอกสารตามบั ญ ชีเอกสารส่ วนที่ 2
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6
(2) ให้ โดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ต้อ งแนบบั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ 2 ดั งกล่ าวในรูป แบบ PDF File (Portable Document
Format)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

-64.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัว หนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แ ล้ ว จนกระทั่ งส่ งมอบพั ส ดุ ตามรายละเอีย ดการส่ งมอบ ณ ศู น ย์ เรียนรู้วั ฒ นธรรมเกษตรล้ านนา(35 ไร่)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
กาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุ โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด
งวดที่ 1 ภายใน 15 วัน
งวดที่ 2 ภายใน 15 วัน
งวดที่ 3 ภายใน 15 วัน
4.4 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งส่ ง แคตตาล็ อ ก และหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของ
วัส ดุ การเกษตร จ านวน 96 รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครัฐ ด้ ว ยอิ เล็ กทรอนิ ก ส์
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.8 ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้ อ งจั ด ท าเอกสารส าหรับ ใช้ ในการเสนอราคาในรูป แบบไฟล์ เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.9 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ 1.5
(1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

-7ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย
4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็ น ราคาที่ รวมภาษี มูล ค่าเพิ่ ม และภาษี อื่น ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา
จาก ราคารวม
5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค
หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลั ย กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ในส่ วนที่มิใช่ส าระส าคัญ และความ
แตกต่างนั้ นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
5.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ รับ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย
(2) ไม่ ก รอกชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
5.5 ในการตัดสิ น การประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ ห รือ ในการท าสั ญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ห รือมหาวิทยาลั ยมีสิ ทธิให้ ผู้ ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับ ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญ ญา หากข้อเท็จจริงดังกล่ าวไม่ เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
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ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่
ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายที่ เสนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ ว่าไม่ อ าจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินก าร
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากมหาวิทยาลัย
5.7 ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่ วนได้เสียกับ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณี ที่ผู้ ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ สามารถส่ งมอบสิ่งของได้ครบถ้ว น
ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันทาการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ จ ะต้ องท าสั ญ ญาซื้ อขายตามแบบสั ญ ญาดั งระบุ ในข้ อ 1.3 หรือ ท าข้ อตกลงเป็ น หนั งสื อ กั บ
มหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5
ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(4) หนั งสื อค้าประกันของบริษัท เงินทุ น หรือบริษัท เงินทุน หลั กทรัพย์ที่ ได้รับอนุญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิช ย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
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ไว้แล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อ
ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 หรือทา
ข้อตกลงซื้อเป็ น หนั งสื อ แล้ ว แต่กรณี จะต้องรับ ประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่ งของที่ซื้อขายที่เกิด ขึ้น ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลั ย ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
10.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
เก ษ ต รอิ น ท รี ย์ วิ ถี ล้ าน น า ต าม แ น วป รั ญ ช าเศ รษ ฐ กิ จพ อ เพี ยง ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ พ .ศ . 256 2
การลงนามในสั ญ ญาจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รับ อนุ มั ติ เงิน ค่ าพั ส ดุ จ ากเงิ น งบประมาณโครงการฯ
แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุ ไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ ออก
หนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
10.4 มหาวิทยาลั ยสงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสั ญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

-1010.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
10.6 มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิ กการจัดซื้อในกรณี ต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
(1) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(2) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(3) การทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ มหาวิทยาลัย หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัย สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว

งานพัสดุ สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 มกราคม 2562

รายการวัสดุการเกษตร ของโครงการบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ

1. แกลบกลาง - เป็นแกลบกลางที่ใหม่จากโรงสีข้าว
- ไม่มีเชื้อราอื่น ๆ ปนเปื้อน
- ไม่มีมอด
- มีความชื้นไม่เกิน 10-12 เปอร์เซ็นต์
- บรรจุกระสอบที่สะอาด และปิดผนึกสนิท/เย็บปิดให้เรียบร้อย
- เป็นแกลบกลางที่ได้จากข้าวเหนียวหรือข้าวจ้าว
- น้้าหนักบรรจุไม่ต่้ากว่า 30 กิโลกรัมต่อกระสอบ
2. นมสดจาก - ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์
ฟาร์ม
- เป็นนมสดที่ได้จากการรีดนมวัว
- สะอาดไม่มีสารปนเปื้อน
- บรรจุในถุงพลาสติกที่สะอาด
3. ข้าวจ้าว
- ข้าวที่ยังไม่ได้ผ่านการปรุงสุก
(ข้าวสาร) - ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน
- บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม
4. ผลไม้สุก 3 - ผลไม้สุกที่มีสีเหลือง จ้านวน 3 ชนิด ได้แก่
ชนิด
1. กล้วยน้้าว้า/กล้วยหอม จ้านวน 77 กิโลกรัม
2. มะม่วง จ้านวน 77 กิโลกรัม
3. มะละกอ จ้านวน 78 กิโลกรัม
- เป็นผลไม้ชนิดหวาน
5. ปุ๋ยอินทรีย์ - เป็นปุ๋ยที่ได้จากการเลี้ยงสุกรหลุม/ไก่หลุม
- ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน
- อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ต้องเป็นอินทรีย์
- มีการใช้จุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต
- กระสอบละไม่ต่้ากว่า 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ
6. ปลาป่น
- โปรตีนประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์ มีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
- ไม่มีการปลอมปนด้วยวัสดุอื่น เช่น ทราย เปลือกหอยบด ยูเรีย ขนไก่ เป็นต้น
- มีกลิ่นไม่เหม็นหืน ไม่มีเชื้อรา
- บรรจุภัณฑ์ที่สะอาด เย็บปิดเรียบร้อย
- น้้าหนักบรรจุ 50 กิโลกรัมต่อกระสอบ
7. ข้าวโพดป่น - ข้าวโพดป่นที่ใหม่จากโรงงาน (ไม่ใช่ข้าวโพดตีแตก)
- ไม่มีเชื้อราอื่น ๆ ปนเปื้อน
- ไม่มีมอดเข้าท้าลาย
- ไม่มีความชื้นไม่เกิน 10-12 เปอร์เซ็นต์
- บรรจุภัณฑ์ที่สะอาด เย็บปิดให้เรียบร้อย
- น้้าหนักบรรจุไม่ต่้ากว่า 40 กิโลกรัมต่อกระสอบ

จานวน
(หน่วย)
785 กระสอบ

120 กิโลกรัม

80 กิโลกรัม
232 กิโลกรัม

1,375
กระสอบ

78 กระสอบ

170 กระสอบ

รายการ
8. ปุ๋ยคอก

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ

- เป็นปุ๋ยคอกจากมูลวัวที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ
- กระสอบละไม่ต่้ากว่า 25 กิโลกรัม
- บรรจุกระสอบที่มีสภาพการใช้งานที่ดี
9. ดินแดง
- ดินภูเขาที่มีสีแดงเข้มเป็นหน้าดินบนภูเขา
- ไม่มีก้อนหิน หรือสิ่งอื่นปนเปื้อน
- บรรจุ 20 กิโลกรัม/กระสอบ
10. ฟางอัด
- เป็นฟางที่อัดก้อนใหญ่และมีความชื้นต่้า
ก้อน
- ความหนาไม่ต่้ากว่า 40 เซนติเมตร ยาวไม่ต่้ากว่า 1 เมตร
11. ขี้เถ้าแกลบ - ขี้เถ้าที่หลงเหลือจากการเผาแกลบดิบ
- น้้าหนักบรรจุขนาด 5 คิวต่อล้ารถ 6 ล้อ
12. ดินด้า
- ต้องเป็นดินร่วนเท่านั้น
- สามารถใช้ผสมเพื่อปลูกต้นไม้ได้
- น้้าหนักบรรจุขนาด 5 คิวต่อล้ารถ 6 ล้อ
13. ลัน
- ท้าจากไม้อย่างดี
- สูงขนาด 35-40 เซนติเมตร
- ใช้ส้าหรับดักปลาไหล
14. ฉมวก
- ท้าจากเหล็กกล้าอย่างดี
- ด้ามจับท้าจากไม้ไผ่ ยาวประมาณ 2.5-3 เมตร
15. เบ็ดปัก
- ท้าจากไม้ไผ่
- ความยาวขนาด 50-80 เซนติเมตร
16. ลอบยืน
- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบด้วยน้้ายากันมอด
- ขนาดความสูง 80-120 เซนติเมตร
17. ปืนฉมวก - ท้าจากไม้เนื้อแข็งหรือไม้สักทอง
- ขนาดมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่า 30x50 เซนติเมตร
18. ลอบนอน - ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบด้วยน้้ายากันมอด มีความยาวขนาด 60-80 เซนติเมตร
19. คัดช้อน
- ท้าจากไม้ไผ่
(แซะ)
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 50-60 เซนติเมตร ความยาว 1-1.20 เมตร
20. สุ่มสาน
- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาว 60-80 เซนติเมตร
21. สุ่มซี่
- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาว 60-80 เซนติเมตร

จานวน
(หน่วย)
1,550
กระสอบ
601 กระสอบ
1,111 ก้อน
51 ล้า
5 ล้า
10 อัน
10 อัน
40 อัน
20 อัน
20 อัน
20 อัน
20 อัน
20 อัน
20 อัน

รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ

22. จิ้วดักปลา - ท้าจากไม้ไผ่
เล็ก
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 20-30 เซนติเมตร ความยาว 40-50 เซนติเมตร

จานวน
(หน่วย)
20 อัน

23. จิ้วดักปลา - ท้าจากไม้ไผ่
ใหญ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 30-40 เซนติเมตร ความยาว 50-80 เซนติเมตร
24. ตุ้มต่วง
- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 30-40 เซนติเมตร ความยาว 80-100 เซนติเมตร
25. ไซบั้ง
- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 20-30 เซนติเมตร ความยาว 60-100 เซนติเมตร
26. ไซหัวหมู - ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 20-30 เซนติเมตร ความยาว 50-60 เซนติเมตร
27. ไซบ่า
- ท้าจากไม้ไผ่
หลอด
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ความยาว 80-100 เซนติเมตร

20 อัน

28. หลืบ

20 อัน

- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร

20 อัน
20 อัน
20 อัน
20 อัน

29. ตุ้มดักปลา - ท้าจากไม้ไผ่
ไหล
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 20-30 เซนติเมตร ความยาว 30-50 เซนติเมตร

20 อัน

30. กรวยใส่
เหยื่อ

20 อัน

- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 10-15 เซนติเมตร ความยาว 20 เซนติเมตร

31. แอ็บ หรือ - ท้าจากไม้ไผ่
แยบดักกบ - เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 10-15 เซนติเมตร ความยาว 20-30 เซนติเมตร

20 อัน

32. ป่อมเขียด - ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 10-15 เซนติเมตร ความยาว 20 เซนติเมตร

20 อัน

รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ

จานวน
(หน่วย)
20 อัน

33. ข้องยืน

- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 30-40 เซนติเมตร ความสูง 30-50 เซนติเมตร

34. ข้องเป็ด

- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 30-40 เซนติเมตร ความสูง 20-30 เซนติเมตร
- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ความสูง 40 เซนติเมตร

20 อัน

36. ที่ใส่ไก่ชน
ชาวเขา

- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 40-50 เซนติเมตร ความสูง 30-40 เซนติเมตร

20 อัน

37. รังไก่

- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 30-40 เซนติเมตร ความสูง 30 เซนติเมตร

20 อัน

38. ซองไก่ตั้ง

- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ความสูง 30 เซนติเมตร ความยาว 40
เซนติเมตร
- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 100-120เซนติเมตร ความสูง 80-100 เซนติเมตร

20 อัน

- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- ขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ความสูง 150-200 เซนติเมตร

20 อัน

35. หับนก

39. สุ่มไก่

40. ตะแกรง
ตากปลา
41. เคียว

- ท้าจากเหล็กกล้าเนื้อดี
- ด้ามเป็นไม้เนื้อแข็งหรือไม้สัก
- มีความคมจากเหล็กกล้า
42. คราดเหล็ก - ท้าจากเหล็กกล้าเนื้อดี
- ด้ามเป็นไม้เนื้อแข็ง
- ขนาดความกว้าง 25-30 เซนติเมตร ความยาว 150-180 เซนติเมตร
43. น้้าต้น
- ท้าจากดินเผาทรงล้านนา
- ไม่มีรอยแตกร้าว
- ขนาดความกว้าง 20-30 เซนติเมตร สูง 30-40 เซนติเมตร

20 อัน

20 อัน

40 อัน
20 อัน
24 อัน

รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ

44. ไม้หนีบ
- ท้าจากไม้เนื้อแข็งหรือไม้สัก
(หีบตีข้าว) - ขนาดความยาว 90-100 เซนติเมตร
- เคลือบน้้ายากันมอด

จานวน
(หน่วย)
8 คู่

45. ม้ารองนวด - ท้าจากไม้เนื้อแข็ง
ข้าว
- ความกว้าง 80-100 เซนติเมตร ยาว 100-120 เซนติเมตร

10 อัน

46. พัดวี

10 อัน

- ท้าจากไม้ไผ่
- เคลือบน้้ายากันมอด
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 50-60 เซนติเมตร
- มีด้ามจับยาว 50-60 เซนติเมตร
47. แอกไถนา - ใช้ไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรง ทนทาน
(ส้าหรับใส่ - เคลือบน้้ายากันมอด
คอควายก่อน - กว้าง 80-100 เซนติเมตร
ไถนา)
- เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่้ากว่า 3 นิ้ว
48. คราด
- คราดมือเสือ
มือเสือ
- ท้าจากเหล็กเนื้อดี มีความคม
- ด้ามจับท้าจากเหล็ก ยาว 1.5-1.8 เมตร
49. ต้นหมาก - เป็นสายพันธุ์หมากพื้นเมืองของพื้นที่อ้าเภอสันทราย
ได้แก่ หมากสง และหมากเตี้ย
50. ต้นจันผา - มีความสูง ขนาด 1.5 – 2 เมตร
51. ต้นไผ่
ราชินี

- เป็นต้นไผ่ที่มีลักษณะล้าต้นตรง
- มีความสูง 1 - 2.5 เมตร

52. ไม้ใบ
ประดับ

- เป็นพันธุ์ไม้ตกแต่ง
1. ต้นโมกหอม จ้านวน 50 ต้น
2. ต้นโกสน จ้านวน 100 ต้น
3. เล็บครุฑ จ้านวน 50 ต้น
53. ไม้ดอกไม้ - เป็นไม้ดอกล้มลุกตามฤดูกาล
ประดับ
1. ต้นดอกเสี้ยนฝรั่ง จ้านวน 300 ต้น
2. ต้นดอกแพงพวย จ้านวน 200 ต้น
3. ต้นดอกพิทูเนีย จ้านวน 200 ต้น
4. ต้นดอกดาวกระจาย จ้านวน 290 ต้น
54. ไม้ไผ่(แตะ) - เป็นไม้ไผ่แตะที่ท้าเป็นแผ่น
- มีความสูง 1.50 เมตร ความยาว 3 เมตร
- ซี่ไม้ห่างกันไม่เกิน 5 เซนติเมตร
55. ดินปลูก

- ดินปลูกที่มีส่วนผสม ในอัตราส่วน 1:1:1
(ดิน : ปุ๋ยคอก : ปุ๋ยหมัก)
- ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ

4 อัน

10 อัน
116 ต้น
71 ต้น
168 ต้น
200 ต้น

990 ต้น

200 แผง

1,930
กระสอบ

รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ

56. ขุย
มะพร้าว

- ขุยมะพร้าวบดละเอียด ไม่เป็นก้อน
- ไม่มีความชื้น ไม่เปียกน้้า
- บรรจุภัณฑ์ไม่ช้ารุด
- ขนาดบรรจุ 15-20 กิโลกรัมต่อกระสอบ
57. กาบ
- เป็นกาบมะพร้าวสับเล็ก เพื่อใช้ผสมดินปลูกต้นไม้
มะพร้าว - ไม่เปียกน้้า
- บรรจุภัณฑ์ไม่ช้ารุด
- ขนาดบรรจุ 15-20 กิโลกรัมต่อกระสอบ
58. กระถาง
- กระถางพลาสติก สีด้า หนา
พลาสติก - มีรูระบายน้้า
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว จ้านวน 300 ใบ
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว จ้านวน 200 ใบ
- ไม่มีรอยร้าว แตกหัก หรือเสื่อมสภาพ
59. ตุ๊กตาดิน - เป็นรูปตุ๊กตาดินเผาต้อนรับรูปผู้หญิงกับผู้ชายยืนไหว้ สีสันสดใส (ขนาด
เผา
ความสูง 80-120 เซนติเมตร)
- เป็นรูปตุ๊กตาดินเผาหลากสีสัน รูปสัตว์ รูปคน ที่ใช้ส้าหรับตกแต่งสถานที่
60. กระถางดิน - ท้าจากดินที่มีคุณภาพดี
เผา
- ขนาด 15 นิ้ว พร้อมถาดรองพื้น
- ไม่มีรอยแตกร้าว
61. แกลบดิบ - เป็นแกลบดิบที่ได้จากเปลือกข้าวใหม่
- ต้องไม่เป็นสีด้า ไม่มีเชื้อรา และไม่มีความชื้น
- น้้าหนักบรรจุขนาด 5 คิวต่อล้ารถ
62. อาหารหมู - หมูแรกเกิด ถึง น้้าหนัก 25 กิโลกรัม
แรกเกิด
- โปรตีน ไม่น้อยกว่า 18-20 เปอร์เซ็นต์
- ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์
- กาก ไม่มากกว่า 4 เปอร์เซ็นต์
- ความชื้น ไม่มากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์
- น้้าหนักบรรจุไม่ต่้ากว่า 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ
63. อาหารหมู - ตั้งแต่น้าหนักเกิน 15 กิโลกรัม ถึง 30 กิโลกรัม
เล็ก
- โปรตีน ไม่น้อยกว่า 16 เปอร์เซ็นต์
- ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์
- กาก ไม่มากกว่า 7 เปอร์เซ็นต์
- ความชื้น ไม่มากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์
- น้้าหนักบรรจุไม่ต่้ากว่า 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ
64. อาหารไก่ - ไก่แรกเกิด ถึง 4 สัปดาห์
แรกเกิด
- โปรตีน ไม่น้อยกว่า 21 เปอร์เซ็นต์
- ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์
- กาก ไม่มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์
- ความชื้น ไม่มากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์

จานวน
(หน่วย)
810 กระสอบ

500 กระสอบ

500 ใบ

20 ตัว
50 ใบ
30 ล้า

70 กระสอบ

70 กระสอบ

70 กระสอบ

รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ

จานวน
(หน่วย)

- น้้าหนักบรรจุไม่ต่้ากว่า 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ

65. อาหารไก่
เล็ก

66. เมล็ดพันธุ์
ผักบุ้งจีน
67. เมล็ดพันธุ์
มะเขือเทศ
68. เมล็ดพันธุ์
สะระแหน่
69. เมล็ดพันธุ์
พริกขี้หนู
70. เมล็ดพันธุ์
พริกชี้ฟ้า
71. เมล็ดพันธุ์
คะน้า
72. เมล็ดพันธุ์
กล่้าปลีม่วง

- ไก่เล็ก ถึง อายุ 4-6 สัปดาห์
- โปรตีน ไม่น้อยกว่า 19 เปอร์เซ็นต์
- ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์
- กาก ไม่มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์
- ความชื้น ไม่มากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์
- น้้าหนักบรรจุไม่ต่้ากว่า 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ
- สะอาด ปราศจากเชื้อรา และสิ่งเจือปนต่างๆ
- ตรงตามพันธุ์ มีเปอร์เซ็นความงอก 30-90 %
- ขนาดบรรจุ 100 กรัม/ซอง
- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ไม่ช้ารุด ไม่เสื่อมสภาพ
- สะอาด ปราศจากเชื้อรา และสิ่งเจือปนต่างๆ
- ตรงตามพันธุ์ มีเปอร์เซ็นความงอก 30-90 %
- ขนาดบรรจุ 100 กรัม/ซอง
- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ไม่ช้ารุด ไม่เสื่อมสภาพ
- สะอาด ปราศจากเชื้อรา และสิ่งเจือปนต่างๆ
- ตรงตามพันธุ์ มีเปอร์เซ็นความงอก 30-90 %
- ขนาดบรรจุ 100 กรัม/ซอง
- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ไม่ช้ารุด ไม่เสื่อมสภาพ
- สะอาด ปราศจากเชื้อรา และสิ่งเจือปนต่างๆ
- ตรงตามพันธุ์ มีเปอร์เซ็นความงอก 30-90 %
- ขนาดบรรจุ 100 กรัม/ซอง
- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ไม่ช้ารุด ไม่เสื่อมสภาพ
- สะอาด ปราศจากเชื้อรา และสิ่งเจือปนต่างๆ
- ตรงตามพันธุ์ มีเปอร์เซ็นความงอก 30-90 %
- ขนาดบรรจุ 100 กรัม/ซอง
- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ไม่ช้ารุด ไม่เสื่อมสภาพ
- สะอาด ปราศจากเชื้อรา และสิ่งเจือปนต่างๆ
- ตรงตามพันธุ์ มีเปอร์เซ็นความงอก 30-90 %
- ขนาดบรรจุ 100 กรัม/ซอง
- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ไม่ช้ารุด ไม่เสื่อมสภาพ
- สะอาด ปราศจากเชื้อรา และสิ่งเจือปนต่างๆ
- ตรงตามพันธุ์ มีเปอร์เซ็นความงอก 30-90 %
- ขนาดบรรจุ 100 กรัม/ซอง
- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ไม่ช้ารุด ไม่เสื่อมสภาพ

70 กระสอบ

60 ซอง

40 ซอง

20 ซอง

40 ซอง

20 ซอง

20 ซอง

20 ซอง

รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ

73. เมล็ดพันธุ์ - สะอาด ปราศจากเชื้อรา และสิ่งเจือปนต่างๆ
กล่้าปลีดอก - ตรงตามพันธุ์ มีเปอร์เซ็นความงอก 30-90 %
- ขนาดบรรจุ 100 กรัม/ซอง
- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ไม่ช้ารุด ไม่เสื่อมสภาพ
74. เมล็ดพันธุ์ - สะอาด ปราศจากเชื้อรา และสิ่งเจือปนต่างๆ
ผักกาดขาวปลี - ตรงตามพันธุ์ มีเปอร์เซ็นความงอก 30-90 %
- ขนาดบรรจุ 100 กรัม/ซอง
- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ไม่ช้ารุด ไม่เสื่อมสภาพ
75. เมล็ดพันธุ์ - สะอาด ปราศจากเชื้อรา และสิ่งเจือปนต่างๆ
แตงกวา - ตรงตามพันธุ์ มีเปอร์เซ็นความงอก 30-90 %
- ขนาดบรรจุ 100 กรัม/ซอง
- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ไม่ช้ารุด ไม่เสื่อมสภาพ
76. เมล็ดพันธุ์ - สะอาด ปราศจากเชื้อรา และสิ่งเจือปนต่างๆ
กระเจี๊ยบเขียว - ตรงตามพันธุ์ มีเปอร์เซ็นความงอก 30-90 %
- ขนาดบรรจุ 100 กรัม/ซอง
- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ไม่ช้ารุด ไม่เสื่อมสภาพ
77. เมล็ดพันธุ์ - สะอาด ปราศจากเชื้อรา และสิ่งเจือปนต่างๆ
บวบเหลี่ยม
- ตรงตามพันธุ์ มีเปอร์เซ็นความงอก 30-90 %
- ขนาดบรรจุ 100 กรัม/ซอง
- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ไม่ช้ารุด ไม่เสื่อมสภาพ
78. อาหาร
- โปรตีน ไม่น้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์
ปลาดุกใหญ่ - ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์
- กาก ไม่มากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์
- ความชื้น ไม่มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์
- น้้าหนักไม่ต่้ากว่า 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ
79. อาหาร
- โปรตีน ไม่น้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์
ปลาดุกเล็ก - ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์
- กาก ไม่มากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์
- ความชื้น ไม่มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์
- น้้าหนักไม่ต่้ากว่า 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ
80. ถุงเพาะช้า - ผลิตจากพลาสติกด้าคุณภาพดี ขนาด 4x10 นิ้ว
- เจาะรูระบายน้้าที่ก้นถุงและข้างถุง
- มีความคงทนต่อการเพาะช้าต้นพืชอย่างน้อย 1 ปี
- ไม่แตกกรอบหรือเสื่อมสภาพ
- น้้าหนัก 30 กิโลกรัมต่อกระสอบ
81. สายยาง - แบบหนา 2 ชั้น ทนทาน
เขียว
- ผลิตจาก พีวีซี 100%
- ขนาด 6 หุน
- ยาว 100 เมตรต่อม้วน

จานวน
(หน่วย)
20 ซอง

20 ซอง

20 ซอง

20 ซอง

20 ซอง

45 กระสอบ

50 กระสอบ

3 กระสอบ

4 ม้วน

รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ

82. ลูกพันธุ์
ปลานิล

- เป็นลูกปลาที่แปลงเพศแล้ว
- ต้องมีอายุ 2 สัปดาห์
- ไม่เป็นโรค
83. ลูกพันธุ์
- เป็นลูกปลาหมอพันธุ์ชุมพร 1
ปลาหมอไทย - เป็นลูกปลาหมอไทยที่ไม่พิการ
- ต้องมีอายุ 3 สัปดาห์
- ไม่เป็นโรค
84. ลูกพันธุ์ไก่ - ไม่เคยท้าวัคซีน
ประดู่หางด้า - ฟักจากไก่พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางด้า เชียงใหม่
- ไม่พิการ และไม่เป็นโรค

จานวน
(หน่วย)
980 ตัว
1,000 ตัว

1,200 ตัว

85. ต้นกล้า
- ต้นมีความสูง 30-40 เซนติเมตร
มะนาวไร้เม็ด - ไม่มีโรค
- ล้าต้นมีความแข็งแรง

100 ต้น

86. ต้นกล้า
มะกรูด

- ต้นมีความสูง 30-40 เซนติเมตร
- ไม่มีโรค
- ล้าต้นมีความแข็งแรง

200 ต้น

87. ต้นกล้า
มะพร้าว
น้้าหอม

- ต้นมีความสูง 30-40 เซนติเมตร
- ไม่มีโรค
- ล้าต้นมีความแข็งแรง

146 ต้น

88. ต้นกล้า
มะม่วง
น้้าดอกไม้

- ต้นมีความสูง 30-40 เซนติเมตร
- ไม่มีโรค
- ล้าต้นมีความแข็งแรง

148 ต้น

89. หน่อกล้วย - มีความสูง 30-40 เซนติเมตร
น้้าว้า
- ไม่มีโรค
- ล้าต้นมีความแข็งแรง

97 ต้น

90. ต้นข่า

60 ต้น

- ต้นมีความสูง 60-100 เซนติเมตร
- ไม่มีโรค
- ล้าต้นมีความแข็งแรง

91. ท่อยางพีอี - มีสีด้าคาดแดง
(PE)
- แบบหนา ทนทาน
- ขนาด 6 หุน
- ยาว 200 เมตรต่อม้วน
92. พลาสติก - ขนาดกว้าง 0.9x50 เมตร
ด้าคลุมด้า - น้้าและอากาศสามารถผ่านได้
- มีทนทาน

20 ม้วน

12 ม้วน

รายการ
93. สแลนด้า
94. ชุดสปริง
เกอร์
95. อาหาร
ปลานิลเล็ก

96. อาหาร
ปลานิลใหญ่

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ
- กรองแสงยูวี 70%
- ไม่มีรอยขาด
- ชุดสปริงเกอร์พร้อมขาตั้ง (ประกอบด้วย หัวสปริงเกอร์ สายสปริงเกอร์
และขาตั้ง)
- สายสปริงเกอร์ไม่ช้ารุด
- หัวสปริงเกอร์ใช้งานได้จริง
- โปรตีน ไม่น้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์
- ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์
- กาก ไม่มากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์
- ความชื้น ไม่มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์
- น้้าหนักไม่ต่้ากว่า 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ
- โปรตีน ไม่น้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์
- ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์
- กาก ไม่มากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์
- ความชื้น ไม่มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์
- น้้าหนักไม่ต่้ากว่า 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ

จานวน
(หน่วย)
10 ม้วน
100 ชุด

70 กระสอบ

70 กระสอบ

ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม
ผู้ก้าหนดคุณลักษณะรายละเอียดวัสดุการเกษตร

