
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลาง 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ      ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ส านักจัดการทรัพย์สิน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร      3,920,000.-บาท  (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง ……21…พฤศจิกายน 2560………………………………………………………  

4. เป็นเงิน    3,920,000.-บาท  (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)    

5. แหล่งที่มาของราคากลาง  
5.1 บริษัท เจก้า เอ็นจิเนียริ่ง  จ ากัด           โทร. 0 2945 1285 
5.2 บริษัท เอส เจ เจ เพอร์เฟครูฟ  จ ากัด    โทร. 0 2710 6066-7 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง     ผศ.ดร.สันติกร   ภมรปฐมกุล   
 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเ พาะของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วยนับ 

1  ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง แบบ 1 ชั้น  6 ตู้ 

2  ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง แบบ 2 ชั้น 1 ตู้ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

           ลงชื่อ.....................................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 

 
 

 

 



รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 

1. ชื่อครุภัณฑ์     ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง  แบบ 1 ชั้น 

2. จ านวนที่ต้องการ        6     ตู้ 

3. เหตุผลและความจ าเป็น 
          เนื่องจาก ซุ่มจ าหน่ายสินค้าตามจุดต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย   มีการช ารุด จึงได้รับ 
การสนับสนุนจาก บริษัท เสริมสุข  จ ากัด (มหาชน)     ให้ด าเนินการสร้างซุ้มจ าหน่ายสินค้าตามแบบ 
ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จ านวน 7 จุด นั้น  ส านักจัดการทรัพย์สิน  ประสงค์จะติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์
พร้อมติดตั้ง แบบ 1 ชั้น  และแบบ 2 ชั้น        เพ่ือจัดตั้งจุดจ าหน่ายสินค้าให้บริการส าหรับนักศึกษา 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ    

4. รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) 

5. ราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยซื้อครุภัณฑ์ครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา  2  ปี งบประมาณ 
- ไม่เคยจัดซื้อ  

6. วงเงนิที่ได้รับอนุมัติ     3,270,000.- บาท  (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)    

7. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
7.1 นางยุพดี  จวงมาลา  ประธานกรรมการ 
7.2 นายกฤตภาส  นุกูลรักษ์  กรรมการ 
7.3 นายพัลลภ  ทองประศรี  กรรมการและเลขานุการ 

8.  คณะกรรมการตรวจรับพัดสุ 
    8.1 ผศ.นท ี  ภู่รอด   ประธานกรรมการ 
    8.2 ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล  กรรมการ 
    8.3 ว่าที่ ร.ต.อนุรักษ์ ศิริรักษ์   กรรมการเลขานุการ  
 
 
 
               ลงชื่อ...............................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 
                                                              (ผศ.ดร.สันติกร  ภมรปฐมกุล) 
            ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพย์สิน 
 
 
              ลงชื่อ...............................................หัวหน้าหน่วยงาน 
                                                              (ผศ.ดร.สันติกร  ภมรปฐมกุล) 
         ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพย์สิน 
 
 



รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 

8. ชื่อครุภัณฑ์     ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง  แบบ 2 ชั้น 

9. จ านวนที่ต้องการ        1     ตู้ 

10. เหตุผลและความจ าเป็น 
          เนื่องจาก ซุ่มจ าหน่ายสินค้าตามจุดต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย   มีการช ารุด จึงได้รับ 
การสนับสนุนจาก บริษัท เสริมสุข  จ ากัด (มหาชน)     ให้ด าเนินการสร้างซุ้มจ าหน่ายสินค้าตามแบบ 
ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จ านวน 7 จุด นั้น  ส านักจัดการทรัพย์สิน  ประสงค์จะติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์
พร้อมติดตั้ง แบบ 1 ชั้น  และแบบ 2 ชั้น        เพื่อจัดตั้งจุดจ าหน่ายสินค้าให้บริการส าหรับนักศึกษา 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ    

11. รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) 

12. ราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยซื้อครุภัณฑ์ครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา  2  ปี งบประมาณ 
- ไม่เคยจัดซื้อ  

13. วงเงินที่ได้รับอนุมัติ       650,000.- บาท  (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

14. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
7.1 นางยุพดี  จวงมาลา  ประธานกรรมการ 
7.2 นายกฤตภาส  นุกูลรักษ์  กรรมการ 
7.3 นายพัลลภ  ทองประศรี  กรรมการและเลขานุการ 

8.  คณะกรรมการตรวจรับพัดสุ 
    8.1 ผศ.นท ี  ภู่รอด   ประธานกรรมการ 
    8.2 ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล  กรรมการ 
    8.3 ว่าที่ ร.ต.อนุรักษ์ ศิริรักษ์   กรรมการเลขานุการ  
 
 
 
               ลงชื่อ...............................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 
                                                              (ผศ.ดร.สันติกร  ภมรปฐมกุล) 
            ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพย์สิน 
 
 
              ลงชื่อ...............................................หัวหน้าหน่วยงาน 
                                                              (ผศ.ดร.สันติกร  ภมรปฐมกุล) 
         ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพย์สิน 
 
 


