
แบบ ปปช.07 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานกอสราง 

 
1. ช่ือโครงการ ฐานเรยีนรูการผลติและแปรรูปผลติภัณฑสมุนไพรกําจัดศัตรูพืชและพชืเครื่องเทศ 

และโครงการพัฒนาศูนยกลางการเรยีนรูเทคโนโลยกีารควบคุมศัตรูพชืโดยชีววธิ ีมหาวทิยาลัย

แมโจ ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน  27 รายการ ดังตอไปนี้  

1. ดนิดํา จํานวน 80 ลํา ๆ ละ 2,000 บาท เปนเงนิ 160,000 บาท 

2. ดนิเพาะกลา จํานวน 250 กระสอบ ๆ ละ 390 บาท เปนเงิน 97,500 บาท 

3. มูลคางคาว จํานวน 130 กะรสอบ ๆ ละ 850 บาท เปนเงิน 110,500 บาท 

4. แกลบดบิ จํานวน 50 ลํา ๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 100,000 บาท 

5. ถานแกลบ (แกลบดํา) จํานวน 15 ลํา ๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 45,000 บาท 

6. ปุยอนิทรยีชนดิน้ํา จํานวน 50 ขวด ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 7,500 บาท 

7. เมล็ดพันธุปอเทอืง จํานวน 100 กก. ๆ ละ 45 บาท เปนเงิน 4,500 บาท 

8. ปุยอนิทรยีชนดิเม็ด จํานวน 280 กก. ๆ ละ 450 บาท เปนเงิน 126,000 บาท 

9. กาวดักจับแมลง จํานวน 30 กระปอง ๆ ละ 280 บาท เปนเงิน 8,400 บาท 

10. ภาชนะเพาะชํา (ถาดหลุม) จํานวน 5 กลอง ๆ ละ 1,800 บาท เปนเงิน 9,000 บาท 

11. ถุงเพาะชํา ขนาด 3x6 นิ้ว จํานวน 100 กก.ๆ ละ  55 บาท เปนเงิน 5,500 บาท 

12. ถุงเพาะชํา ขนาด 4x8 นิ้ว จํานวน 100 กก. ๆ ละ 55 บาท เปนเงิน 5,500 บาท 

13. ถุงเพาะชํา ขนาด 6x12 นิ้ว จํานวน 100 กก. ๆ ละ 55 บาท เปนเงิน 5,500 บาท 

14. ถุงซบิใส จํานวน 20 กก. ๆ ละ 180 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

15. จอบพรอมดาม จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 290 บาท เปนเงิน 29,000 บาท 

16. ชอนปลูก จํานวน 100 อัน ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 

17. สอมพรวน จํานวน 100 อัน ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 

18. สายยาง 6 หุน จํานวน 7 มวน ๆ ละ 2,800 บาท เปนเงิน 19,600 บาท 

19. กรรไกรตัดกิ่ง จํานวน 90 ดาม ๆ ละ 650 บาท เปนเงิน 58,500 บาท 

20. มูลววั จํานวน 2,000 กระสอบ ๆ ละ 85 บาท เปนเงิน 170,000 บาท 

21. กระถางพลาสตกิ ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 3,000 อัน ๆ ละ 45 บาท เปนเงิน 135,000 บาท 

22. กระถางพลาสตกิ ขนด 8 นิ้ว จํานวน 1,700 อัน ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 51,000 บาท 

23. เทปน้ําหยด จํานวน 15 มวน ๆ ละ 1,600 บาท เปนเงิน 24,000 บาท 

24. วาลวน้ําหยด จํานวน 230 อัน ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 6,900 บาท 

 

 

 



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

26. มุงตาขายกันแมลง จํานวน 10 มวน ๆ ละ 1,650 บาท เปนเงิน 16,500 บาท 

27. ปายแท็ค จํานวน 10 หอ ๆ ละ 40 บาท เปนเงิน 400 บาท 

รวมเปนเงนิ 1,206,600 บาท (หนึ่งลานสองแสนหกพันหกรอยบาทถวน) 

      หนวยงานเจาของโครงการ   สํานักวจัิยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร...งบประมาณโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอนิทรยี  

จังหวัดเชียงใหม   ประจําป พ.ศ. 2560 

      เปนเงิน 1,206,600 บาท  (หนึ่งลานสองแสนหกพันหกรอยบาทถวน) 

3. วันที่กําหนดราคากลาง(ราคาอางองิ).วันที่  19 มถินุายน   พ.ศ. 2560  

เปนเงิน 1,248,586   บาท (หนึ่งลานสองแสนสี่หมื่นแปดพันหารอยแปดสบิหกบาทถวน) 
   

   4. แหลงที่มาของราคากลาง(ราคาอางองิ) บรษิัทฯ ผูขายที่ดําเนินการสบืราคา จํานวน 3 ราย 

   4.1 รานแทนทองพาณชิย 

   4.2 หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมลิ้มศักดากุล 

   4.3  รานรุงอรุณการเกษตร 

   5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 

   5.1  อาจารย ดร.เทดิศักดิ์ โทณลักษณ ตําแหนง อาจารย 

   5.2 อาจารย ดร.ศมาพร แสงยศ  ตําแหนง อาจารย 

   5.3 อาจารย ดร.ผานติย นาขยัน  ตําแหนง อาจารย 

   5.4 นางกนกพร นันทด ีตําแหนง นักวิชาการศกึษาชํานาญการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


