
ตาราง  ปปช.07 
การเปิดเผยราคาและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซ่ึงไม่ใช่งานก่อสร้าง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

1. ชื่อโครงการ  ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ จ านวน ๑ ชุด 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    5,724,400.00   บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง  วันที่  8  ธันวาคม  2560       

เป็นเงิน  5,724,400.00   บาท/  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)         บาท   
3.1 โครงการครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์  ประกอบด้วย 
3.1.1 ห้องบรรยายความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์พร้อมติดตั้ง    จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

3.1.1.1 ชุดน าเสนอสื่อห้องบรรยายความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์พร้อมติดตั้ง  
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 560,000.00 บาท 

3.1.1.2 อุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด  
เป็นเงิน 60,000.00 บาท 

3.1.1.3 เครื่องควบคุมส าหรับชุดน าเสนอสื่อ พร้อมติดตั้ง  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 
30,000.00 บาท 

3.1.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 21,000.00 บาท 
3.1.1.5 ล าโพงประจ าห้องพร้อมติดต้ัง จ านวน 4 คู่ เป็นเงิน 25,000.00 บาท 
3.1.1.6 เครื่องขยายสัญญาณเสียงพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง  

เป็นเงิน 16,500.00 บาท 
3.1.1.7 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือพร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง 

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000.00 บาท 
3.1.1.8 ชุดไมโครโฟนมีสายแบบมือถือพร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ พร้อมติดตั้ง

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000.00 บาท 
3.1.1.9 เก้าอ้ีผู้เรียนพร้อมแผ่นรองเขียน พร้อมติดตั้ง จ านวน 115 ชุด  

เป็นเงิน 1,552,500 บาท 
3.1.1.10 โต๊ะส าหรับผู้สอน จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 26,000.00 บาท 
3.1.1.11 เก้าอ้ีส าหรับผู้สอน จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 12,000.00 บาท 
3.1.1.12 เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ชนิด WXGA พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 

70,000.00 บาท 
3.1.1.13 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,000.00 บาท 
3.1.1.14 อุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นเงนิ 7,000.00 บาท 
3.1.1.15 อุปกรณ์แสดงสื่อห้องพัฒนาความรู้พร้อมอุปกรณ์ยึดติดผนังและติดตั้ง 

จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 150,000.00 บาท 
3.1.1.16 บอร์ดส าเร็จพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 230,000.00 บาท 
3.1.1.17 บอร์ดส าเร็จซับเสียงพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 170,000.00 บาท 

 



3.1.1.18 เครื่องปรับอากาศขนาด 60,000 BTU พร้อมติดตั้ง จ านวน 4 ชุด เป็นเงิน 
398,000.00 บาท 

3.1.1.19 พ้ืนยกด้วยโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 360,000.00 บาท 
3.1.1.20 ประตูส าเร็จพร้อมติดตั้ง จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 90,000.00 บาท 
3.1.1.21 ม่านพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000.00 บาท 
3.1.1.22 ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้ Consumer พร้อมจุดเครือข่าย จ านวน 1 ระบบ 

เป็นเงิน 50,000.00 บาท 
3.1.1.23 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA   จ านวน  2    เครื่อง เป็นจ านวน

เงิน 11,600 บาท 
3.1.2 ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์  จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

3.1.2.1 ชุดน าเสนอสื่อห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ พร้อมติดตั้ง  
จ านวน 1 ชุด เป็นจ านวนเงิน 560,000.00 บาท 

3.1.2.2 เครื่องควบคุมส าหรับชุดน าเสนอสื่อห้องพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นจ านวนเงิน 
30,000.00 บาท 

3.1.2.3 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือพร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง เป็น
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000.00 บาท 

3.1.2.4 ชุดไมโครโฟนมีสายแบบมือถือพร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1 ชุด เป็นจ านวนเงิน 4,000.00- บาท 

3.1.2.5 ล าโพงประจ าห้องพร้อมติดตั้งและเดินสายสัญญาณ จ านวน 2 คู ่ 
เป็นจ านวนเงิน 16,500.00 บาท 

3.1.2.6 เครื่องขยายสัญญาณเสียงพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง เป็นจ านวนเงิน  
6,000.00 บาท 

3.1.2.7 โต๊ะพร้อมพ้ืนยกส าหรับผู้สอน จ านวน 1 ชุด เป็นจ านวนเงนิ 99,000.00 บาท 
3.1.2.8 เก้าอ้ีส าหรับผู้สอน จ านวน 1 ชุด เป็นจ านวนเงิน 12,000.00 บาท 
3.1.2.9 โต๊ะส าหรับผู้เรียนพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 25 ชุด เป็นจ านวนเงิน 525,000.00 บาท 
3.1.2.10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จ านวน 1 ชุด เป็นจ านวนเงิน 7,000.00 บาท 
3.1.2.11 อุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด  

เป็นจ านวนเงิน 50,000.00 บาท 
3.1.2.12 กระดานไวท์บอร์ดกระจกพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นจ านวนเงิน               

7,000.00 บาท 
3.1.2.13 ม่านพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 งาน เป็นจ านวนเงิน 45,000.00 บาท 
3.1.2.14 บอร์ดส าเร็จพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นจ านวนเงิน 204,600.00 บาท 
3.1.2.15 พาติชั่นกั้นห้องและประตูพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นจ านวนเงิน               

96,000.00 บาท 
3.1.2.16 วอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นจ านวนเงิน 36,500.00 บาท 
3.1.2.17 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA  จ านวน 1  เครื่อง เป็นจ านวน

เงิน 5,800 บาท 
3.1.2.18 เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ยึดเพดาน  จ านวน  1 ชุด   เป็นจ านวน

เงิน  36,000.00 บาท 
3.1.2.19 จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็น



จ านวนเงิน  10,400.00 บาท 
3.1.2.20 อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและจุดเครือข่าย จ านวน 1 ระบบ  เป็นจ านวนเงิน 

30,000.00 บาท  
4 แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 

4.1 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
4.2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2560 
4.3 ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จากปีงบประมาณประจ าปี 2559 
4.4 จากเว็ปไซต์ https://www.audiocity2u.com/ 
4.5 จากเว็ปไซต์ https://www.lcdtvthailand.com/  
4.6 จากเว็ปไซต์ http://shopvsc.com 
4.7 จากเว็ปไซต์ https://www.priceza.com/ 

         4.8  บริษัท เอ สแควร์ โซลูชั่น จ ากัด 
         4.9  บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
         4.10 บริษัท กรีน เอนเนอย ีเซอร์วิส จ ากัด 

                   4.11 บริษัท โมเดิร์อน ฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
5 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     

5.1 นายศักดิ์ดา  บุญรอด  
5.2 นายธีรรัชศร  แสงงาม 
5.3 นายณัชพล  วงษ์นุ่ม 

 
 

https://www.audiocity2u.com/
https://www.lcdtvthailand.com/spec.php
http://shopvsc.com/

