
แบบ ปปช.07 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานกอสราง 

 
1. ช่ือโครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตขาวและพืชไรอนิทรียแบบครบวงจร  จํานวน  49 รายการ 

ดังตอไปนี้  

1. ปุยอนิทรยีชนดิเม็ด จํานวน 600 กระสอบ ๆ ละ 350 บาท เปนเงนิ 210,000 บาท 

2. ปุยอนิทรยีชนดิน้ํา จํานวน 100 ขวด ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 15,000 บาท 

3. แกลบดํา จํานวน 300 กระสอบ ๆ ละ 60 บาท เปนเงิน 18,000 บาท 

4.  สารปรับปรุงดนิ จํานวน 50 กระสอบ ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 7,500 บท 

5. ดนิดํา จํานวน 18 ลํา ๆ ละ 2,200 บาท เปนเงิน 39,600 บาท 

6. มูลสัตว จํานวน 500 กระสอบ ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 15,000 บาท 

7. สารชีวภาพกําจัดศัตรูพชื จํานวน 90 กระปอง ๆ ละ 420 บาท เปนเงิน 37,800 บาท 

8. สารชีวภาพกําจัดโรคพืช จํานวน 90 กระปอง ๆ ละ 450 บาท เปนเงิน 40,500 บาท 

9. บัวรดน้ํา จํานวน 30 อัน ๆ ละ 85 บาท เปนเงิน 2,550 บาท 

10. จอบพรอมดาม จํานวน 20 อัน ๆละ 295 บาท เปนเงิน 5,900 บาท 

11. เสยีมขุดดนิ จํานวน 20 อัน ๆ ละ 165 บาท เปนเงิน 3,300 บาท 

12. ตลับเมตร จํานวน 10 อัน ๆ ละ 350 บาท ๆเปนเงิน 3,500 บาท 

13. เคยีว จํานวน 30 อัน ๆ ละ 65 บาท เปนเงิน 1,950 บาท 

14. ถังน้ําหมัก จํานวน 30 ใบ ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 9,000 บาท 

15. ตาขายอวนแดง จํานวน 8 มัด ๆละ 3,300 บาทเปนเงิน 26,400 บาท 

16. ขุยมะพราว จํานวน 100 กระสอบ ๆ ละ 100 บาท เปนเงนิ 10,000 บาท 

17. ตาขายพรางแสง 80% จํานวน 6 มวน ๆ ละ 2,800 บาท เปนเงิน 16,800 บาท 

18. ฮอรโมนเรงรากชนดิน้ํา จํานวน 80 ขวด ๆ ละ 450 บาท เปนเงิน 36,000 บาท 

19. ดนิเพาะกลา จํานวน 100 กระสอบ ๆ ละ 390 บาท เปนเงิน 39,000 บาท 

20. มูลคางคาว จํานวน 100 กระสอบ ๆ ละ 850 บาท เปนเงิน 85,000 บาท 

21. กากน้ําตาล จํานวน 30 แกลลอน ๆ ละ 480 บาท เปนเงิน 14,400 บาท 

22. น้ําตาลออยธรรมชาติ จํานวน 3 กระสอบ ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 

23. ภาชนะเพาะชํา (ถาดหลุม) จํานวน 7 กลอง ๆ ละ 1,800 บาท เปนเงิน 12,600 บาท 

24. ถุงเพาะชําขนาด 3x6 นิ้ว จํานวน 50 กก. ๆ ละ 55 บาท เปนเงิน 2,750 บาท 

25. ถุงเพาะชําขนาด 4x8 นิ้ว จํานวน 50 กก ๆ ละ 55 บาท เปนเงิน 2,750 บาท 

26. ผาฟาง (บูลซที) ขนาด 7x7 เมตร จํานวน 8 ผืน ๆ ละ 690 บาท เปนเงิน 5,520 บาท 

27. ผาฟาง (บูลซที) ขนาด 9x9 เมตร จํานวน 8 ผนื ๆ ละ 890 บาท เปนเงิน 7,120 บาท 



28. ถุงพับขางสนี้ําตาลขนาด 5x5 นิ้ว จํานวน 3 ลัง ๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 7,500 บาท 

29. ถุงพับขางสนี้ําตาลขนาด 6x10  นิ้ว จํานวน 3 ลัง ๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 9,000 บาท 

30. ถุงซบิใส ขนาด 5x7 ซม. จํานวน 10 กก. ๆ ละ 180 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 

31. ถุงซบิใส ขนาด 18x28 ซม. จํานวน 10 กก ๆ ละ 180 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 

32. ถุงซบิใสขนาด 23x35 ซม. จํานวน 10 กก ๆ ละ 180 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 

33. ซองไนลอน 100 Mic จํานวน 30 แพ็ค ๆ ละ 250 บาท เปนเงิน 7,500 บาท 

34. ซองไนลอน 130 Mic จํานวน 30 แพ็ค ๆ ละ 350 บาท เปนเงิน 10,500 บาท 

35. ถุงเย็น ขนาด 6.5x12 นิ้ว จํานวน 23 กก ๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 4,600 บาท 

36. สายยางพนยาพลาสตกิ จํานวน 6 มวน ๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 15,000 บาท 

37. สายยาง 6 หุน จํานวน 6 มวน ๆ ละ 2,800 บาท เปนเงิน 16,800 บาท 

38. เทปน้ําหยด จํานวน 10 มวน ๆ ละ 1,600 บาท เปนเงิน 1,600 บาท เปนเงิน 16,000 บาท 

39. วาลวน้ําหยด จํานวน 200 อนั ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 6,000 บาท 

40. ลูกยางวาลวน้ําหยด จํานวน 200 อัน ๆ ละ 6 บาท เปนเงิน 1,200 บาท 

41. กรรไกรตัดกิ่ง จํานวน 30 ดาม ๆ ละ 650 บาท เปนเงิน 19,500 บาท 

42. ชอนปลูก จํานวน 82 อัน ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 2,460 บาท 

43. สอมพรวน จํานวน 80 อัน ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 2,400 บาท 

44. ถุงดกัแมลงพลาสตกิสเีหลอืง จํานวน 10 กก. ๆ ละ 90 บาท เปนเงิน 900 บาท 

45. กาวดักจับแมลง จํานวน 10 กระปอง ๆ ละ 280 บาท เปนเงิน 2,800 บาท 

46. กระสอบขาว จํานวน 500 ใบ ๆ ละ 10 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

47. กระถางพลาสตกิดํา ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 300 ใบ ๆ ละ 25 บาท เปนเงิน 7,500 บาท 

48. กระถางพลาสตกิดํา ขนาด 17 นิ้ว จํานวน 300 ใบ ๆ ละ 40 บาท เปนเงิน 12,000 บาท 

49. กระถางพลาสตกิดํา ขนาด 20 นิ้ว ๆ ละ 200 ใบ ๆ ละ 95 บาท เปนเงิน 19,000 บาท 

รวมเปนเงนิ 842,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) 

      หนวยงานเจาของโครงการ   สํานักวจัิยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร...งบประมาณโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอนิทรยี  

จังหวัดเชียงใหม   ประจําป พ.ศ. 2560 

      เปนเงิน 842,000  (แปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) 

3. วันที่กําหนดราคากลาง(ราคาอางองิ).วันที่ 9 มนีาคม  พ.ศ. 2560 เปนเงนิ 839,800 บาท 

 (แปดแสนสามหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน) 

   4. แหลงที่มาของราคากลาง(ราคาอางองิ) บริษัทฯ ผูขายที่ดําเนินการสบืราคา จํานวน 3 ราย 

   4.1 รานฟูเฟองเกษตรฟารม 

   4.2 รานกาวหนากจิเกษตร 

   4.3  ราน บานเกษตร 

   5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 

   5.1  อาจารย ดร.ธดิารัตน ศริบิูรณ ตําแหนง อาจารย 

    5.2 อาจารย ดร.ศมาพร แสงยศ  ตําแหนง อาจารย 



    5.3 อาจารย ดร.สุเทดิศักดิ์ โทณลักษณ  ตําแหนง อาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


