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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานกอสราง 

 
1. ช่ือโครงการ โครงการศูนยเรยีนรูตนแบบการผลติไมผลเกษตรอนิทรยี เพื่อการพัฒนาการ

เกษตรสูความยั่งยนื ดานเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม จํานวน  41 รายการ ดังตอไปนี้  

1. แกลบ จํานวน 30 ลํา ๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท 

2. รํากลาง จํานวน 375 กระสอบ ๆ ละ 160 บาท เปนเงิน 60,000 บาท 

3. แกลบดํา จํานวน 20 ลํา ๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 70,000 บาท 

4. ขุยมะพราว จํานวน 500 กระสอบ ๆ ละ 60 บาท เปนเงนิ 30,000 บาท 

5. มะพราวสับจํานวน 220 กระสอบ ๆ ละ 90 บาท เปนเงิน 19,800 บาท 

6. สแลนสดีํา จํานวน 10 มวน ๆ ละ 2,300 บาท เปนเงิน 23,000 บาท 

7. ไมไผลวด จํานวน 500 ลาํ ๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 10,000 บาท 

8. กลาพันธุเงาะ จํานวน 250 ตน ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 37,500 บาท 

9. กลาพันธุทุเรยีน จํานวน 250 ตน ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 37,500 บาท 

10. กลาพันธุลองกอง จํานวน 150 ตน ๆ ละ 120 บาท เปนเงิน 18,000 บาท 

11. กลาพันธุมะนาวแปน 28 จํานวน 150 ตน ๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 30,000 บาท 

12. กลาพันธุมะมวง จํานวน 180 ตน ๆ ละ 120 บาท เปนเงิน 21,600 บาท 

13. กลาพันธุองุน จํานวน 50 ตน ๆ ละ 350 บาท เปนเงิน 17,500 บาท 

14. กลาพันธุกลวยน้ําหวา จํานวน 1,500 ตน ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 52,500 บาท 

15. กลาพันธุแกวมังกร จํานวน 168 ตน ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 8,400 บาท 

16. กลาพันธุเมลอน จํานวน 1,200 ตน ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 42,000 บาท 

17. ปุยอนิทรยีจากสัตวหมัก จํานวน 5,000 กระสอบ ๆ ละ 70 บาท เปนเงิน 350,000 บาท 

18. มูลวัวแหง จํานวน 5,000 กระสอบ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 175,000 บาท 

19. พลาสตกิใสมุงหลงัคาโรงเรือน ขนาดหนากวาง 3 เมตร  จํานวน 4 มวน ๆ ละ 3,850 บาท 

เปนเงิน 15,400 บาท 

20. พลาสตกิใสมุงหลังคาโรงเรือน ขนาดหนากวาง 4 เมตร  จํานวน 4 มวน ๆ ละ 4,950 บาท 

เปนเงิน 19,800 บาท 

21. สายยางเขยีว (อุปกรณสําหรับรดน้ํา) จํานวน 6 มวน ๆ ละ 2,800 บาท เปนเงิน 16,800 

บาท 

22. สายน้ําพุง (อุปกรณสําหรับรดน้ํา) จํานวน 46 มวน ๆ ละ 500 บาท เปนเงิน 23,000 บาท 

23. บัวรดน้ํา (อุปกรณสําหรับรดน้ํา) จํานวน 5 อัน ๆ ละ 90 บาท เปนเงิน 450 บาท 

24. ฝกบัวสแตนเลส จํานวน 2 อัน ๆ ละ 375 บาท เปนเงิน 750 บาท 



 

25. ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 200 เสน ๆ ละ 120 บาท เปนเงิน 24,000 บาท 

26. ทอ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 200 เสน ๆ ละ 80 บาท เปนเงิน 16,000 บาท 

27. ทอ PVC ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 150 เสน ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 7,500 บาท 

28. ทอ PVC ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 150 เสน ๆ ละ 40 บาท เปนเงิน 6,000 บาท 

29. ขอตอตรง 2 นิ้ว จํานวน 200 ตัว ๆ ละ 25 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

30. ขอตอสามทาง จํานวน 100 ตัว  ๆ ละ 40 บาท เปนเงิน 4,000 บาท 

31. หัวเจาะทอ PE  จํานวน 25 อัน ๆ ละ 80 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

32. ชุดหัวสปรงิเกอร จํานวน 1,000 ชุด ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 30,000 บาท 

33. ขอตอสามทาง  ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 200 ตัว ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 7,000 บาท 

34. ขอตอสามทาง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 200 ตัว ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 7,000 บาท 

35. ขอตอตรง  ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 100 ตัว ๆ ละ 10  บาท เปนเงิน 1,000 บาท 

36. ขอตอสามทาง ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 200 ตัว ๆ ละ 10 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

37. ของอ ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 50 ตัว ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 

38. ของอ ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 50 ตัว ๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 1,000 บาท 

39. เกลยีวนอก ¾ นิ้ว จํานวน 300 ตัว ๆ ละ 10 บาท เปนเงิน 3,000 

40. ทอ PE  ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 มวน ๆ ละ 1,500 บาทเปนเงิน 3,000 บาท 

41. ทอ PE ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 25 มวน ๆ ละ 1,200 บาท เปนเงิน 30,000 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 1,289,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน) 

           หนวยงานเจาของโครงการ   สํานักวจัิยและสงเสรมิวิชาการการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ 

1. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร...งบประมาณโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอนิทรยี  

จังหวัดเชียงใหม   ประจําป พ.ศ. 2560 

      เปนเงิน 1,289,000 บาท  (หนึ่งลานสองแสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน) 

2. วันที่กําหนดราคากลาง(ราคาอางองิ).วันที่  20 กรกฏาคม    พ.ศ. 2560  

เปนเงิน 1,341,313   บาท (หนึ่งลานสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามรอยสบิสามบาทถวน) 
  
   4. แหลงที่มาของราคากลาง(ราคาอางองิ) บรษิัทฯ ผูขายที่ดําเนินการสบืราคา จํานวน 3 ราย 

   4.1 รานธนกฤตการเกษตร 

   4.2 บรษิัทจตุพรปยะกรป จํากัด 

   4.3  รานบุญศรกีรุป 

   5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 

   5.1. วาที่รอยตรสีมบูรณ ระดม ตําแหนง นักวชิาการเกษตร 

   5.2 นายศักดิ์ดา ชัยเทพ ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

   5.3 นางสาวปวณีา ลมิปกาญจนวัฒน ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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   4. แหลงที่มาของราคากลาง(ราคาอางองิ) บรษิัทฯ ผูขายที่ดําเนินการสบืราคา จํานวน 3 ราย 

   4.1 หางหุนสวนจํากัด แมโจออรแกนคิ 

   4.2 หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมลิ้มศักดากุล 

   4.3  รานปาลานการเกษตร 

 

   5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 

   5.1  วาที่รอยตรสีมบูรณ ระดม  ตําแหนง นักวิชาการเกษตร 

   5.2 นางแสงเดอืน อนิชนบท  ตําแหนง นักวชิาการเกษตร 

   5.3 นางสาวปวณีา ลมิปกาญจนวัฒน ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

  

 

 

 

 



 

 


