
ตาราง  ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

1. ชื่อโครงการ  ครุภัณฑ์การเรียนรู้ (Library HUB) จ านวน 1 ชุด 
           หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    12,000,000.00   บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง  28  ธันวาคม  2560   บาท 

ครุภัณฑ์การเรียนรู้ (Library HUB) จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
1. โซนประชาสัมพันธ์และสืบค้น (Reception & Search Corner) 

1.1 เครือ่งคอมพิวเตอร์แบบ All in one ส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน 2 เครื่อง  
เป็นเงิน 66,340.00.- บาท 

1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one ส าหรับมุมสืบค้น จ านวน 4 เครื่อง  
เป็นเงิน 132,680.00.- บาท 

1.3 ซุ้มเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 323,140.00.- บาท 
1.4 มุมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 147,660.00.- บาท 
1.5 มุมค้นคว้าข้อมูลทางด้านนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 171,200.00.- บาท 
1.6 ตู้เก็บของด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 73,830.00.- บาท 
1.7 จอแสดงสื่อพร้อมเครื่องเล่นสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด  

เป็นเงิน 240,322.00.- บาท 
2. โซนการเรียนรู้ (Reading Zone) 

2.1 โต๊ะบาร์อ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่งแบบมีที่ส าหรับวางหนังสือด้านบน จ านวน 6 ชุด เป็นเงิน 
321,000.00.- บาท 

2.2 ชุดสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูล จ านวน 3 ชุด เป็นเงิน 93,090.00.- บาท 
2.3 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะบาร์อ่านหนังสือ จ านวน 36 ชุด เป็นเงิน 292,752.00.- บาท 
2.4 โต๊ะอ่านหนังสือส าหรับ 4 ที่นั่ง จ านวน 7 ชุด เป็นเงิน 262,150.00.- บาท 
2.5 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะอ่านหนังสือ จ านวน 28 ชุด เป็นเงิน 191,744.00.- บาท 
2.6 โต๊ะนั่งพ้ืนอ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่งพร้อมเบาะรองนั่ง จ านวน 6 ชุด  

เป็นเงิน 190,200.00.- บาท 
2.7 โต๊ะยาวนั่งพ้ืนอ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่งพร้อมเบาะรองนั่ง จ านวน 1 ชุด  

เป็นเงิน 29,400.00.- บาท 



2.8 โต๊ะบาร์อ่านหนังสือส าหรับ 9 ที่นั่ง จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 119,840.00.- บาท 
2.9 โต๊ะบาร์อ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นัง่ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 49,220.00.- บาท 
2.10 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะบาร์อ่านหนังสือ จ านวน 24 ชุด เป็นเงิน 56,496.00.- บาท 
2.11 ชั้นวางหนังสือติดผนังส าหรับ Reading Zone จ านวน 10 ชุด เป็นเงิน 532,000.00.- บาท 
2.12 บันไดติดรางเลื่อนส าหรับชั้นวางหนังสือ จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 85,600.00.- บาท 
2.13 กล่องครอบเสาส าเร็จ จ านวน 6 ชุด เป็นเงิน 101,436.00.- บาท 
2.14 ชั้นวางหนังสือโซนการเรียนรู้ (Reading Zone) จ านวน 16 ชุด เป็นเงิน 676,240.00.- บาท 
2.15 ชั้นเก็บหนังสือโซนการเรียนรู้ (Reading Zone) จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 88,382.00.- บาท 
2.16 พ้ืนยกและพรมยางพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 639,860.00.- บาท 

3. โซนการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion Zone) 
3.1 อุปกรณ์น าเสนอสื่อระบบสัมผัส จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 589,080.00.- บาท 
3.2 เครื่องแสดงสื่อ จ านวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 251,236.00.- บาท 
3.3 ประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระจกกั้น จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 422,650.00.- บาท  
3.4 ม่านม้วนพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 131,610.00.- บาท 
3.5 บอร์ดส าเร็จส าหรับติดอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 16,692.00.- บาท 
3.6 กระดานไวท์บอร์ดกระจก จ านวน 5 ชุด เป็นเงิน 80,250.00.- บาท 

4. โซนสืบค้น (Research Zone) 
4.1 โต๊ะอ่านหนังสือส าหรับ 4 ที่นั่ง จ านวน 7 ชุด เป็นเงิน 262,150.00.- บาท 
4.2 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะอ่านหนังสือ จ านวน 28 ชุด เป็นเงิน 191,744.00.- บาท 
4.3 โต๊ะบาร์อ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่งแบบมทีี่ส าหรับวางหนังสือด้านบน จ านวน 3 ชุด  

เป็นเงิน 160,500.00.- บาท 
4.4 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะบาร์อ่านหนังสือ จ านวน 18 ชุด เป็นเงิน 146,376.00.- บาท 
4.5 โต๊ะบาร์ส าหรับโซนสืบค้น จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 58,850.00.- บาท 
4.6 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะบาร์ จ านวน 6 ชุด เป็นเงิน 48,792.00.- บาท 
4.7 โต๊ะกลมส าหรับ 4 ที่นั่ง จ านวน 6 ชุด เป็นเงิน 141,240.00.- บาท 
4.8 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะกลม จ านวน 24 ชุด เป็นเงิน 56,496.00.- บาท 
4.9 โต๊ะนั่งพ้ืนส าหรับอ่านหนังสือแบบ 6 ที่นั่งพร้อมเบาะรองนั่ง จ านวน 3 ชุด  

เป็นเงิน 95,100.00.- บาท 
4.10 ชุดรองรับโซนสืบค้นข้อมูลนวัตกรรมส าหรับ 12 ที่นั่งพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด  

เป็นเงิน 174,410.00.- บาท 
4.11 ชั้นวางหนังสือแบบติดผนัง จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 106,400.00.- บาท 
4.12 บันไดติดรางเลื่อนส าหรับชั้นวางหนังสือ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 42,800.00.- บาท 
4.13 มุมสืบค้นและสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 144,450.00.- บาท 



4.14 ชุดทาวเวอร์บริเวณเสาส าหรับค้นคว้า จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 189,604.00.- บาท 
4.15 กล่องครอบเสาส าเร็จ จ านวน 8 ชุด เป็นเงิน 135,248.00.- บาท 
4.16 ตู้เก็บหนังสือ จ านวน 3 ชุด เป็นเงิน 238,503.00.- บาท 
4.17 ชั้นวางหนังสือโซนสืบค้น (Research Zone) จ านวน 32 ชดุ เป็นเงิน 1,352,480.00.- บาท 
4.18 ชั้นเก็บหนังสือโซนสืบค้น (Research Zone) จ านวน 6 ชุด เป็นเงิน 265,146.00.- บาท 
4.19 ม่านม้วนพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 139,100.00.- บาท 
4.20 พ้ืนยกและพรมยางพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 540,350.00.- บาท 

5. พื้นที่ของการบริหารจัดการ (Control Zone) 
5.1 โต๊ะกลมส าหรับ 4 ที่นั่ง จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 47,080.00.- บาท 
5.2 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะกลม จ านวน 8 ชุด เป็นเงิน 18,832.00.- บาท 
5.3 ตู้อเนกประสงค์ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 51,360.00.- บาท 
5.4 พ้ืนยกส าเร็จรูปบริเวณห้อง SERVER Room จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 102,934.00.- บาท 
5.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 24,000.00.- บาท 

6. โคมไฟแสงสว่างแบบ Downlight พร้อมหลอด LED พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด  
เป็นเงิน 135,431.00.- บาท 

7. ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ เป็นเงิน 292,582.00.- บาท 
8. งานสถาปัตยกรรม จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 461,942.00 บาท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
4.1 บริษัท โปร เน็ตเวิร์ค ซิสเต็มส์ จ ากัด 
4.2 บริษัท กรีน เอนเนอยี เซอร์วิส จ ากัด 
4.3 บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                                                      .     

 
 
 

 


