
แบบ ปปช.07 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานกอสราง 

 
1. ช่ือโครงการ การขยายผลและพัฒนาระบบการผลติสตรอเบอรอีนิทรยีในโรงเรอืน  จํานวน  41

รายการ ดังตอไปนี้  

1. รําออน จํานวน 100 กก. ๆ 15 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 

2. มูลไกอัดเม็ด จํานวน 40 กระสอบ ๆ ละ 320 บาท เปนเงิน 12,800 บาท 

3. พลาสตกิดําคลุมแปลง จํานวน 10 มวน ๆ ละ 1,100 บาท เปนเงิน 11,000 บาท 

4. เทปน้ําหยด จํานวน 10 มวน ๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 15,000 บาท 

5. กรองเกษตรแบบดสิ จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 950 บาท เปนเงิน 9,500 บาท 

6. พลาสตกิ PE ใส จํานวน 3 มวน ๆ ละ 6,800 บาท เปนเงิน 20,400 บาท 

7. ขุยมะพราว จํานวน 100 กระสอบ ๆ ละ 75 บาท เปนเงิน 7,500 บาท 

8. มะพราวสับเล็ก จํานวน 100 กระสอบ ๆ ละ 85 บาท เปนเงิน 8,500 บาท 

9. ประกบัพลาสตกิ จํานวน 500 ตัว ๆ ละ 7 บาท เปนเงิน 3,500 บาท 

10. แผนเหลอืงลอแมลง จํานวน 1,000 แผน ๆ ละ 5 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

11. กาวเหนยีวดักแมลง จํานวน 40 ขวด ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 12,000 บาท 

12. สารชีวภาพกําจัดศัตรูพชื (เมธาไรเซี่ยม) จํานวน 60 กระปอง ๆ ละ 380 บาท เปนเงิน 

22,800 บาท 

13. สารชีวภาพกําจัดโรคพืช (ไตรโคเดอรมา ฮารเซยีน่ัม) จํานวน 60 กระปอง ๆ ละ 280 

บาท เปนเงิน 16,800 บาท 

14. สารชีวภาพปองกันและกําจัดโรคพชื (บาซลิลัสซับทลีสิ) จํานวน 60 กระปอง ๆ ละ 380 

บาท เปนเงิน 22,800 บาท 

15. สารชีวภาพกําจัดศัตรูพชื (บาซลิลัส ทูรงิเยนซสิ) จํานวน 60 กระปอง ๆ ละ 380 บาท 

เปนเงิน 22,800 บาท 

16. สารชีวภาพกําจัดศัตรูพชื (บูเวเรยี บัสเซยีนา) จํานวน 60 กระปอง ๆ ละ 395 บาท เปน

เงิน 23,700 บาท 

17. ทรปิโตฝาจ จํานวน 40 ซอง ๆ ละ 220 บาท เปนเงิน 8,800 บาท 

18. สารสกัดสมุนไพรกําจัดแมลง จํานวน 40 กระปอง ๆ ละ 380 บาท เปนเงิน 15,200 บาท 

19. ปุยอนิทรยีอัดเม็ด tpi จํานวน 50 กระสอบ ๆ ละ 380 บาท เปนเงนิ 19,000 บาท 

20. ปุยอนิทรยีนาโนชีวภาพชนดิน้ํา (สมีวง) จํานวน 15 ถัง ๆ ละ 1,800 บาท เปนเงิน 27,000 

บาท 
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21. ปุยอนิทรยีนาโนชีวภาพชนดิน้ํา (สเีขยีว) จํานวน 15 ถัง ๆ ละ 1,800 บาท เปนเงิน 27,000 

บาท 

22. กากถั่วเหลอืงบด จํานวน 10 กระสอบ ๆ ละ 900 บาท เปนเงิน 9,000 บาท 

23. สารสกัดสะเดาเขมขน จํานวน 10 ขวด ๆ ละ 980 บาท เปนเงิน 9,800 บาท 

24. ปลาปน จํานวน 100 กก. ๆ ละ 45 บาท เปนเงิน 4,500 บาท 

25. ตอกสําหรับปกแปลง จํานวน 200 มัด ๆ ละ 8 บาท เปนเงิน 1,600 บาท 

26. ใบตองตงึ จํานวน 1,000 ตับ ๆ ละ 5.5 บาท เปนเงิน 5,500 บาท 

27. ปุยอนิทรยีมูลคางคาวหมัก 100 % จํานวน 10 กระสอบ ๆ ละ 980 บาท เปนเงิน 9,800 

บาท 

28. วาลวผสมปุย จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 450 บาท เปนเงิน 9,000 บาท 

29. ของอ 90 องศา จํานวน 500 ช้ิน ๆ ละ 4 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

30. ขอตอสามทาง จํานวน 500 ช้ิน ๆ ละ 5 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

31. เทปน้ําพุง จํานวน 10 มวน ๆ ละ 350 บาท เปนเงิน 3,500 บาท 

32. ขอตอเกลี่ยวนอกสาํหรับเทปน้ําหยด จํานวน 100 อัน ๆ ละ 13 บาท เปนเงิน 1,300 บาท 

33. ขอตอกลางสําหรับเทปน้าํหยด จํานวน 50 ช้ิน ๆ ละ 16 บาท เปนเงิน 800 บาท 

34. ทอ PE ขนาด 25 มม.หรอื 1 นิ้ว จํานวน 4 มวน ๆ ละ 1,300 บาท เปนเงิน 5,200 บาท 

35. ทอ PE ขนาด 22 มม.จํานวน 4 มวน ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 2,400 บาท 

36. ทอ PE ขนาด 16 มม. จํานวน 2 มวน ๆ ละ 680 บาท เปนเงิน 1,360 บาท 

37. โซลนิอยวาลว จํานวน 5 ช้ิน ๆ ละ 800 บาท เปนเงิน 4,000 บาท 

38. หัวน้ําหยด จํานวน 20 แพค ๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 4,000 บาท 

39. ขอตอหัวน้ําหยด จํานวน 50 แพ็ค ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 7,500 บาท 

40. ขาปกน้ําหยด จํานวน 27 แพ็ค ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 2,700 บาท 

41. ทอไมโคร จํานวน 10 มวน ๆ ละ 264 บาท เปนเงิน 2,640 บาท 

รวมเปนเงนิ 401,700 บาท (สี่แสนหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

 

      หนวยงานเจาของโครงการ   สํานักวจัิยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร...งบประมาณโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอนิทรยี  

จังหวัดเชียงใหม   ประจําป พ.ศ. 2560 

      เปนเงิน 401,700 บาท  (สี่แสนหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

 

3. วันที่กําหนดราคากลาง(ราคาอางองิ).วันที่ 9 มนีาคม  พ.ศ. 2560 เปนเงนิ 404,666 บาท 

 (สี่แสนสี่พันหกรอยหกสบิหกบาทถวน) 
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4. แหลงที่มาของราคากลาง(ราคาอางอิง) บรษิัทฯ ผูขายที่ดําเนนิการสบืราคา จํานวน 3 ราย 

   4.1 รานเจรญิเกษตรภัณฑ 

   4.2 รานเฮงการเกษตร 

   4.3  ราน 9 ไร เกษตรเจริญ 

   5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 

   5.1  อาจารย ดร.ปรดีา นาเทเวศน  ตําแหนง อาจารย 

    5.2 ผูชวยศาสตราจารย ฉันทนา วิชรัตน  ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

    5.3 อาจารย ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร ตําแหนง อาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


