
แบบ ปปช.07 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานกอสราง 

 
1. ช่ือโครงการ โรงงานแปรรูปเพิ่มมูลคาสัตวน้ําอนิทรยีตนแบบเพื่อวสิาหกจิชุมน,โครงการเพิ่ม

ศักยภาพสนิคาเกษตร:คุณภาพและมาตรฐานสูมาตรฐานเกษตรอนิทรยีสากล และโครงการ 

   จํานวน  65 รายการ ดังตอไปนี้  

1. ปลาปน จํานวน 15 กระสอบ ๆ ละ 2,800 บาท เปนเงิน 42,000 

2. กากถั่วเหลอืง จํานวน 20 กระสอบ ๆ ละ 1,100 บาท เปนเงิน 22,000 บาท 

3. ปลายขาว จํานวน 45 กระสอบ ๆ ละ 950 บาท เปนเงิน 42,750 บาท 

4. รําละเอยีด จํานวน 110 กระสอบ ๆ ละ 450 บาท เปนเงิน 49,500 บาท 

5. อาหารปลากนิพืช (เม็ดใหญ) จํานวน 20 กระสอบ ๆ ละ 410 บาท เปนเงิน 8,200 บาท 

6. อาหารปลากนิพืช (เม็ดกลาง) จํานวน 20 กระสอบ ๆ ละ 450 บาท เปนเงิน 9,000 บาท 

7. ปูนขาว จํานวน 200 ถุง ๆ ละ 55 บาท เปนเงิน 11,000 บาท 

8. อาหารลูกออด จํานวน 10 กระสอบ ๆ ละ 1,400 บาท เปนเงิน 14,000 บาท 

9. เชือกไนลอน (เสนใหญ) จํานวน 2 มวน ๆ ละ 520 บาท เปนเงิน 1,040 บาท 

10. ถังน้ําเบอร 16 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 65 บาท เปนเงิน 130 บาท 

11. เขง จํานวน 5 ใบ ๆ ละ 280 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

12. ถังดํามีฝาปด จํานวน 3 ใบ ๆ ละ 460 บาท เปนเงิน 1,380 บาท 

13. รองเทาบูทยาว (สนี้ําตาล) จํานวน 10 คู ๆ ละ 190 บาท เปนเงิน 1,900 บาท 

14. ถุงมอืผาหนา จํานวน 20 คู ๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 400 บาท 

15. ถุงมอืสสีม จํานวน 20 คู ๆ ละ 40 บาท เปนเงิน 800 บาท 

16. คราดเหล็ก 6 ซี่ จํานวน 5 อัน ๆ ละ 180 บาท เปนเงิน 900 บาท 

17. สแลนสเีขยีว จํานวน 3 มวน ๆ ละ 2,550 บาท เปนเงิน 7,650 บาท 

18. ตาขาย PVC จํานวน 2 มวน ๆ ละ 920 บาทเปนเงิน 1,840 บาท 

19. เชือกฟาง (ใหญ) จํานวน 2 มวน ๆ ละ 75 บาท เปนเงิน 150 บาท 

20. มุงไนลอน จํานวน 2 มวน ๆ ละ 390 บาท เปนเงิน 780 บาท 

21. ตาขายพลาสตกิ จํานวน 2 มวน ๆ ละ 1,050 บาท เปนเงิน 2,100 บาท 

22. ตาขายพลาสตกิหกเหลี่ยม จํานวน 2 มวน ๆ ละ 790 บาท เปนเงิน 1,580 บาท 

23. เชือกไนลอน จํานวน 2 มวน ๆ ละ 650 บาท เปนเงิน 1,300 บาท 

24. ถังน้ําเบอร 30 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 360 บาท เปนเงิน 720 บาท 

25. สวงิจับปลา ดามยาว 3 ระดับ จํานวน 5 อัน ๆ ละ 630 บาท เปนเงิน 3,150 บาท 

 

 



26. สวงิอลูมเินยีมตักปลา จํานวน 2 อัน ๆ ละ 1,100 บาท เปนเงนิ 2,200 บาท 

27. สายยางสูบน้ํา (ขนาดใหญ) จํานวน 2 มวน ๆ ละ 2,890 บาท เปนเงิน 5,780 บาท 

28. สายยางสเีขยีว จํานวน 2 มวน ๆ ละ 2,850 บาท เปนเงิน 5,700 บาท 

29. เสยีมมดีาม จํานวน 10 อัน ๆ ละ 355 บาท เปนเงิน 3,550 บาท 

30. ขอบมดีาม จํานวน 10 อัน ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 

31. เคยีวตัด จํานวน 10 อัน ๆ ละ 60 บาท เปนเงิน 600 บาท 

32. อวนขนาด 7-8 ศอก จํานวน 2 ผืน ๆ ละ 5,100 บาท เปนเงิน 10,200 บาท 

33. ผาใบขนาด 6x4 เมตร จํานวน 2 ผนื ๆ ละ 1,075 บาท เปนเงิน 2,150 บาท 

34. อวนขนาดกลาง จํานวน 2 ผืน ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงนิ 50,000 บาท 

35. วาลวปรับแปรงลม จํานวน 2 แพ็ค ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 600 บาท 

36. กระชังขนาด 3 x3 เมตร จํานวน 5 อัน ๆ ละ 1,560 บาท เปนเงิน 7,800 บาท 

37. กระชังขนาด 1x1 เมตร จํานวน 5 อัน ๆ ละ 1,560 บาท เปนเงิน 7,800 บาท 

38. กระชังขนาด 4x4 เมตร จํานวน 5 อัน ๆ ละ 1,560 บาท เปนเงิน 7,800 บาท 

39. ปลาลูกผสมบกึสยามแมโจ จํานวน 991 กก. ๆ ละ 100 บาทเปนเงนิ 99,100 บาท 

40. มูลวัวแหง จํานวน 1,175 กระสอบ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 41,125 บาท 

41. ฟางขาว จํานวน 100 มัด ๆ ละ 85 บาท เปนเงิน 8,500 บาท 

42. รําหยาบ จํานวน 60 กระสอบ ๆ ละ 450 บาท เปนเงิน 27,000 บาท 

43. ดนิเพาะกลา จํานวน 30 กระสอบ ๆ ละ 380 บาท เปนเงิน 11,400 บาท 

44. ขุยมะพราว จํานวน 100 กระสอบ ๆ ละ 70 บาท เปนเงิน 7,000 บาท 

45. มะพราวสับเล็ก จํานวน 100 กระสอบ ๆ ละ 90 บาท เปนเงิน 9,000 บาท 

46. พลาสตกิดําคลุมแปลง จํานวน 30 มวน ๆ ละ 890 บาท เปนเงิน 26,700 บาท 

47. เทปน้ําหยด จํานวน 10 มวน ๆ ละ 1,750 บาท เปนเงิน 17,500 บาท 

48. สแลนสดีํา จํานวน 1 มวน ๆ ละ 1,600 บาท เปนเงิน 1,600 บาท 

49. บัวรดน้ํา จนวน 5 อัน ๆ ละ 79 บาท เปนเงิน 395 บาท 

50. รองเทาบูท จํานวน 10 คู ๆ ละ 180 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 

51. เมล็ดพันธุผักบุงจีน จํานวน 5 กก. ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 750 บาท 

52. เมล็ดพันธุถั่วฝกยาว จํานวน 4 กระปอง ๆ ละ 320 บาท เปนเงิน 1,280 บาท 

53. เมล็ดพันธุมะเขอืเปราะ จํานวน 5 กระปอง ๆ ละ 350 บาท เปนเงิน 1,750 บาท 

54. เมล็ดพันธุมะละกอฮอลแลนด จํานวน 200 ถุง ๆ ละ 25 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

55. กลาพันธุพรกิขี้หนู จํานวน 100 ตน ๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

56. เมล็ดพันธุผักชี จํานวน 10 กก ๆ ละ 120 บาท เปนเงิน 1,200 บาท 

57. หัวพันธุตนหอม จํานวน 20 กก. ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

58. หัวพันธุหอมแขก จํานวน 20 กก. ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 

59. กลาพันธพรกิไทย จํานวน 200 ตน ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 6,000 บาท 

60. ตะไคร จํานวน 400 ตน ๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 8,000 บาท 

61. กลาพันธุผักเชียงดา จํานวน 300 ตน ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 9,000 บาท 



62. กิ่งพันธุมะมวง จํานวน 120 ตน ๆ ละ 70 บาท เปนเงิน 8,400 บาท 

63. กิ่งพันธุมะกรูด จํานวน 40 ตน ๆ ละ 70 บาท เปนเงิน 2,800 บาท 

64. กิ่งพันธุมะนาวแปน จํานวน 40 ตน ๆ ละ 70 บาท เปนเงิน 2,800 บาท 

65. กลาพันธุกลวยน้ําวา จํานวน 200 ตน ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 7,000 บาท 

รวมเปนเงนิ 644,950 บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันเการอยหาสบิบาทถวน) 

      หนวยงานเจาของโครงการ   สํานักวจัิยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร...งบประมาณโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอนิทรยี  

จังหวัดเชียงใหม   ประจําป พ.ศ. 2560 

      เปนเงิน 644,950 บาท  (หกแสนสี่หมื่นสี่พันเการอยหาสบิบาทถวน) 

3. วันที่กําหนดราคากลาง(ราคาอางองิ).วันที่ 6  มนีาคม   พ.ศ. 2560 เปนเงิน 693,978   บาท 

 (หกแสนเกาหมื่นสามพันเการอยเจ็ดสบิแปดบาทถวน) 

   4. แหลงที่มาของราคากลาง(ราคาอางองิ) บรษิัทฯ ผูขายที่ดําเนินการสบืราคา จํานวน 3 ราย 

   4.1 หางหุนสวนจํากัด แมโจออรแกนคิ 

   4.2 รานแมการเกษตร 

   4.3  รานแมโจเคมเีกษตร 

   5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 

   5.1  รองศาสตราจารย ดร.เกรยีงศักดิ์ เมงอําพัน ตําแหนง รองศาสตราจารย 

   5.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกล พรมยะ  ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

   5.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทพิยสุคนธ พมิพพมิล ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

   5.4 นายพัฒน โกจนิอก ตําแหนง นักวทิยาศาสตร 

   5.5 นางสุชัญญา โกจนิอก ตําแหนง นักวทิยาศาสตร 

   5.6 นางสาวผรติา วงศไชยสกึ ตําแหนง นักวทิยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


