แบบ ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ ใิ ช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการศูนย์เรียนรูต้ ้นแบบการผลิตไม้ผลเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาการ
เกษตรสู่ความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จานวน 41 รายการ ดังต่อไปนี้
1. แกลบ จานวน 30 ลา ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
2. รากลาง จานวน 375 กระสอบ ๆ ละ 160 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
3. แกลบดา จานวน 20 ลา ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท
4. ขุยมะพร้าว จานวน 500 กระสอบ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
5. มะพร้าวสับจานวน 220 กระสอบ ๆ ละ 90 บาท เป็นเงิน 19,800 บาท
6. สแลนสีดา จานวน 10 ม้วน ๆ ละ 2,300 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท
7. ไม้ไผ่ลวด จานวน 500 ลา ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
8. กล้าพันธุ์เงาะ จานวน 250 ต้น ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท
9. กล้าพันธุ์ทุเรียน จานวน 250 ต้น ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท
10. กล้าพันธุ์ลองกอง จานวน 150 ต้น ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
11. กล้าพันธุ์มะนาวแป้น 28 จานวน 150 ต้น ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
12. กล้าพันธุ์มะม่วง จานวน 180 ต้น ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท
13. กล้าพันธุ์องุ่น จานวน 50 ต้น ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท
14. กล้าพันธุ์กล้วยน้าหว้า จานวน 1,500 ต้น ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 52,500 บาท
15. กล้าพันธุ์แก้วมังกร จานวน 168 ต้น ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท
16. กล้าพันธุ์เมล่อน จานวน 1,200 ต้น ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
17. ปุ๋ยอินทรีย์จากสัตว์หมัก จานวน 5,000 กระสอบ ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 350,000 บาท
18. มูลวัวแห้ง จานวน 5,000 กระสอบ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 175,000 บาท
19. พลาสติกใสมุงหลังค่าโรงเรือน ขนาดหน้ากว้าง 3 เมตร จานวน 4 ม้วน ๆ ละ 3,850 บาท
เป็นเงิน 15,400 บาท
20. พลาสติกใสมุงหลังค่าโรงเรือน ขนาดหน้ากว้าง 4 เมตร จานวน 4 ม้วน ๆ ละ 4,950 บาท
เป็นเงิน 19,800 บาท
21. สายยางเขียว (อุปกรณ์สาหรับรดน้า) จานวน 6 ม้วน ๆ ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 16,800
บาท
22. สายน้าพุ่ง (อุปกรณ์สาหรับรดน้า) จานวน 46 ม้วน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท
23. บัวรดน้า (อุปกรณ์สาหรับรดน้า) จานวน 5 อัน ๆ ละ 90 บาท เป็นเงิน 450 บาท
24. ฝักบัวสแตนเลส จานวน 2 อัน ๆ ละ 375 บาท เป็นเงิน 750 บาท

25. ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว จานวน 200 เส้น ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
26. ท่อ PVC ขนาด 1.5 นิว้ จานวน 200 เส้น ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท
27. ท่อ PVC ขนาด 1 นิว้ จานวน 150 เส้น ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
28. ท่อ PVC ขนาด ¾ นิว้ จานวน 150 เส้น ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
29. ข้อต่อตรง 2 นิว้ จานวน 200 ตัว ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
30. ข้อต่อสามทาง จานวน 100 ตัว ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
31. หัวเจาะท่อ PE จานวน 25 อัน ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
32. ชุดหัวสปริงเกอร์ จานวน 1,000 ชุด ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
33. ข้อต่อสามทาง ขนาด 2 นิว้ จานวน 200 ตัว ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
34. ข้อต่อสามทาง ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 200 ตัว ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
35. ข้อต่อตรง ขนาด ¾ นิว้ จานวน 100 ตัว ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
36. ข้อต่อสามทาง ขนาด ¾ นิว้ จานวน 200 ตัว ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
37. ข้องอ ขนาด 2 นิว้ จานวน 50 ตัว ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
38. ข้องอ ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 50 ตัว ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
39. เกลียวนอก ¾ นิว้ จานวน 300 ตัว ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 3,000
40. ท่อ PE ขนาด 1.5 นิว้ จานวน 2 ม้วน ๆ ละ 1,500 บาทเป็นเงิน 3,000 บาท
41. ท่อ PE ขนาด ¾ นิว้ จานวน 25 ม้วน ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 1,289,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 1,289,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน)
3.วันทีก่ าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง).วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เป็นเงิน 1,341,313 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) บริษัทฯ ผูข้ ายที่ดาเนินการสืบราคา จานวน 3 ราย
4.1 ร้านธนกฤตการเกษตร
4.2 บริษัทจตุพรปิยะกร๊ป จากัด
4.3 ร้านบุญศรีกรุ๊ป
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1. ว่าที่รอ้ ยตรีสมบูรณ์ ระดม ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร
5.2 นายศักดิ์ดา ชัยเทพ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5.3 นางสาวปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

