
ตาราง  ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

1. ชื่อโครงการ  ระบบปรับอากาศพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 1 ระบบ 
           / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุร ี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    28,000,000.00   บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)     ธันวาคม 2560 

3.1 ระบบปรับอากาศสว่นกลาง จ านวน 1 ระบบ เปน็เงิน 4,472,900.- บาท 
3.2 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Ballroom ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า 

180m2 จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 2,647,600.- บาท 
3.3 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Ballroom Foyer ขนาดพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 50m2 จ านวน 1 ระบบ เป็นเงิน 1,324,600.- บาท 
3.4 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting A ขนาดพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 

130m2 จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 1,283,800.- บาท 
3.5 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting B ขนาดพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 

50m2 จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 928,000.- บาท 
3.6 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting C ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

50m2 จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 928,000.- บาท 
3.7 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting D ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

9m2 จ านวน 1 ระบบ เปน็เงิน 314,200.- บาท 
3.8 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting E ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

9m2 จ านวน 1 ระบบ เปน็เงิน 314,200.- บาท 
3.9 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Executive A ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย

กว่า 40m2 จ านวน 1 ระบบ เปน็เงิน 800,000.- บาท 
3.10 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Executive B ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย

กว่า 40m2 จ านวน 1 ระบบ เปน็เงิน 800,000.- บาท 
3.11 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Executive C ขนาดพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 40m2 จ านวน 1 ระบบ เปน็เงิน 800,000.- บาท 
3.12 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Office ขนาดพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 

90m2 จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 757,800.- บาท 
3.13 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับ Lobby ขนาดพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 65m2 

จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 893,200.- บาท 
3.14 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับ Exhibition Zone ขนาดพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 650m2 จ านวน 1ระบบ  เป็นเงิน 2,258,000.- บาท 
3.15 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับ Multipurpose Zone ขนาดพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 200m2 จ านวน 1 ระบบ  เปน็เงิน 511,000.- บาท 



3.16 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Pantry ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
6m2 จ านวน 1 ระบบ เปน็เงิน 112,000.- บาท 

3.17 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นของพืน้ที่ส่วนกลาง จ านวน 1 ระบบ เป็นเงิน 
1,538,000.- บาท 

3.18 ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง จ านวน 1 ระบบ  เปน็เงิน 1,259,000.- บาท 
3.19 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Ballroom ขนาดพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 180m2 

จ านวน 1 ระบบ  เป็นเงนิ 727,000.- บาท 
3.20 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Ballroom Foyer ขนาดพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 

50m2 จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 217,400.- บาท 
3.21 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting A ขนาดพื้นทีไ่ม่น้อยกวา่ 130m2 

จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 547,200.- บาท 
3.22 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting B ขนาดพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 50m2 

จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 404,200.- บาท 
3.23 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting C ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า 50m2 

จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 404,200.- บาท 
3.24 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting D ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า 9m2 

จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 110,000.- บาท 
3.25 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting E ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า 9m2 

จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 110,000.- บาท 
3.26 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Executive A ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า 40m2 

จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 739,000.- บาท 
3.27 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Executive B ขนาดพื้นทีไ่ม่น้อยกวา่ 40m2 

จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 196,400.- บาท 
3.28 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Executive C ขนาดพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 40m2 

จ านวน 1 ระบบ  เป็นเงนิ 196,400.- บาท 
3.29 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Office ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า 90m2 จ านวน   

1 ระบบ เป็นเงนิ 378,600.- บาท 
3.30 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับ Lobby ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า 65m2 จ านวน       

1 ระบบ เป็นเงนิ 350,000.- บาท 
3.31 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับ Exhibition Zone ขนาดพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 650m2 

จ านวน 1 ระบบ เป็นเงนิ 249,000.- บาท 
3.32 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับ Multipurpose Zone ขนาดพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 

200m2  จ านวน 1 ระบบ เป็นเงิน 179,000.- บาท 
3.33 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Pantry ขนาดพื้นทีไ่ม่น้อยกวา่ 6m2 จ านวน    

1 ระบบเป็นเงนิ 86,300.- บาท 
3.34 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ส าหรับพื้นที่ส่วนกลาง จ านวน 1ระบบ เป็นเงิน 

1,163,000.- บาท 
 
 
 

 



4. แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
4.1 บริษัท โปร เน็ตเวิร์ค ซิสเต็มส์ จ ากัด 
4.2 บริษัท นิวซโีน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4.3 บริษัท วีวาสนาดี จ ากัด 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    ................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


