
แบบ ปปช.07 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานกอสราง 

 
1. ชื่อโครงการ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษและผลิตไมผลพันธุดีแบบผสมผสาน และโครงการปดทองหลัง

พระสืบสานแนวพระราชดําริ  วัสดุการเกษตร จํานวน   30  รายการ ดังตอไปนี้  

1. ข้ีวัว (ปุยคอก)  จํานวน 2,357 กระสอบๆ ละ 35 บาท รวมเปนเงิน 82,495 บาท 

2. ตนพันธุมะกรูด จํานวน 100 ตนๆ ละ 100 บาท รวมเปนเงิน 10,000 บาท 

3. แกลบขาว จํานวน 15 ลําๆ ละ 2,500 บาท รวมเปนเงิน 37,500 บาท 

4. รําละเอียด จํานวน 50 กระสอบๆ ละ 180 บาท รวมเปนเงิน 9,000 บาท 

5. แกลบดํา จํานวน 4 ลําๆ ละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน 20,000 บาท 

6. ดินดํา จํานวน 5 ลําๆ ละ 2,000 บาท รวมเปนเงิน 10,000 บาท 

7. ขุยมะพราว จํานวน 300 กระสอบๆ ละ 100 บาท รวมเปนเงิน 30,000 บาท 

8. กาบมะพราวสับ จํานวน 300  กระสอบๆ ละ 100 บาท รวมเปนเงิน 30,000 บาท 

9. ตาขายพรางแสง 80% จํานวน 4 มวนๆ ละ 2,300 บาท รวมเปนเงิน 9,200 บาท 

10. กระถางพลาสติกขนาด 1 นิ้ว จํานวน 200 ใบๆ ละ 35 บาท รวมเปนเงิน 7,000 บาท 

11. สายยางรดน้ํา 4 หุน จํานวน 3 มวนๆ ละ 900 บาท รวมเปนเงิน 2,700 บาท 

12. ถุงเพาะชํา ขนาด 4 x 10 นิ้ว จํานวน 4 กระสอบๆ ละ 1,600 บาท รวมเปนเงิน 6,400 

บาท 

13. ปุยออสโมโคท สูตร 15 x 15 x 15 จํานวน 2 กระสอบๆ ละ 3,500 บาท รวมเปนเงิน 

7,000 บาท 

14. น้ําสมควันไม จํานวน 30 ลิตรๆ ละ 120 บาท รวมเปนเงิน 3,600 บาท 

15. สารสกัดสะเดา จํานวน 10 ขวดๆ ละ 240 บาท รวมเปนเงิน 2,400 บาท 

16. เทปพันก่ิง จํานวน 20 มวนๆ ละ 25 บาท รวมเปนเงิน 500 บาท 

17. ปายแทค จํานวน 10 หอๆ ละ 60 บาท รวมเปนเงิน 600 บาท 

18. ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 50 ทอนๆ ละ 230 บาท รวมเปนเงิน 11,500 บาท 

19. ทอ PVC ขนาด 6 หุน จํานวน 68 ทอนๆ ละ 75 บาท รวมเปนเงิน 5,100 บาท 

20. ทอ PVC ขนาด 4 หุน จํานวน 45 ทอนๆ ละ 60 บาท รวมเปนเงิน 2,700 บาท 

21. อาหารไกเนื้อเล็ก จํานวน 25 กระสอบๆ ละ 540 บาท รวมเปนเงิน 13,500 บาท 

22. อาหารไกเนื้อเบอร 004 จํานวน 25 กระสอบๆ ละ 520 บาท รวมเปนเงิน 13,000 บาท 

23. ขาวเปลือก จํานวน 35 กระสอบๆ ละ 300 บาท รวมเปนเงิน 10,500 บาท 

24. อาหารไกไขเบอร 924 จํานวน 30 กระสอบๆ ละ 470 รวมเปนเงิน 14,100 บาท 

25. ฮอรโมนเรงราก จํานวน 5 ขวดๆ ละ 120 บาท รวมเปนเงิน 600 บาท 

26. ดอรแมก จํานวน 5 ขวดๆ ละ 600 บาท รวมเปนเงิน 3,000 บาท 

27. ถุงหอผลไม (สีขาว) จํานวน 1,000 ถุงๆ ละ 1.50 บาท รวมเปนเงิน 1,500 บาท 



28. กอนเห็ด นางฟา-นางรม จํานวน 3,500 กอน ๆ ละ 10 บาท เปนเงิน 35,000 บาท 

29. หนอกลวยหอม จํานวน 3,000 ตน ๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 60,000 บาท 

30.  ปุยหมัก จํานวน 50 กระสอบ ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 15,000 บาท        

      หนวยงานเจาของโครงการ   สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร...งบประมาณโครงการบริการวิชาการ   ประจําป พ.ศ. 2560 

      เปนเงิน 453,895 บาท  (สี่แสนหาหม่ืนสามพันแปดรอยเกาสิบหาบาทถวน) 

3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง).วันท่ี 11 เมษายน  พ.ศ. 2560 เปนเงิน 459,550 บาท 

 (สี่แสนหาหม่ืนเกาพันหารอยหาสิบบาทถวน) 

   4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) บริษัทฯ ผูขายท่ีดําเนินการสืบราคา จํานวน 3 ราย 

   4.1 รานธนกฤตการเกษตร  

   4.2 รานบุญศรี กรุป 

   4.3  รานเกษตรเจริญ 

5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 

   5.1 นายบุญธรรม บุญเลา  ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

   5.2 นายนิคม  วงคนันนา ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

   5.3 วาท่ีรอยตรีสมบูรณ ระดม ตําแหนง นักวิชาการเกษตร 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


