
ตาราง  บก.06 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ  ครุภัณฑประกอบหองเรียนอาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ  จำนวน 1 ชุด 

2. หนวยงานเจาของโครงการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    1,679,579.00 บาท (หนึ่งลานหกแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันหารอยเจ็ดสิบ

เกาบาทถวน) 

 

4. วันท่ีกำหนดราคากลาง  (ราคาอางอิง)   .   13  มิถุนายน  2565   .                 

ครุภัณฑประกอบหองเรียนอาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ  จำนวน 1 ชุด  ประกอบดวย 

4.1 จอภาพแสดงสื่อการเรียนการสอน ขนาดไมนอยกวา 54 นิ้ว แบบ VDO Wall  จำนวน  4 ชุด  

ราคาตอหนวย 105,930.00  บาท  วงเงิน  423,720.00 บาท 

4.2 อุปกรณแสดงสื่อการสอนแบบระบบสัมผัส  จำนวน 1 ชุด ราคาตอหนวย  265,360.00 บาท  

วงเงิน 265,360.00 บาท 

4.3 อุปกรณสำหรับควบคุมอุปกรณแสดงสื่อการสอนแบบระบบสัมผัส จำนวน 1 ชุด                   

ราคาตอหนวย 26,800.00 บาท วงเงิน  26,800.00 บาท 

4.4 เครื่องสำรองไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1000 VA  จำนวน 1 เครื่อง ราคาตอหนวย 5,700.00 บาท 

วงเงิน 5,700.00 บาท 

4.5 อุปกรณจับภาพบันทึกสื่อการสอน  จำนวน 1 ชุด  ราคาตอหนวย 128,400.00 บาท            

วงเงิน 128,400.00 บาท  

4.6 อุปกรณจับภาพบันทึกสื่อการสอน   จำนวน 1 ชุด  ราคาตอหนวย 101,543.00 บาท            

วงเงิน 101,543.00 บาท 

4.7 อุปกรณบันทึกสื่อและเผยแพรสื่อการสอน  จำนวน 1 ชุด ราคาตอหนวย 249,310.00 บาท     

วงเงิน 249,310.00 บาท 

4.8 อุปกรณควบคุมภายในหอง จำนวน 1 ชุด ราคาตอหนวย 57,780.00 บาท วงเงิน 57,780.00 บาท 

4.9 เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาดไมนอยกวา 120 วัตต จำนวน 1 ชุด                                

ราคาตอหนวย 9,951.00 บาท  วงเงิน 9,951.00 บาท 

 



 

4.10 ชดุไมโครโฟนไรสายแบบมือถือพรอมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโตะ   จำนวน  2 ชุด                   

ราคาตอหนวย  18,297.00 บาท วงเงิน  36,594.00 บาท 

4.11 ลำโพงประจำหอง จำนวน  1 คู  ราคาตอหนวย 5,136.00 บาท  วงเงิน  5,136.00 บาท 

4.12 จอแสดงสื่อการสอนขนาดไมนอยกวา 50 นิ้ว แบบ Smart TV จำนวน  1 ชุด                    

ราคาตอหนวย  19,000.00 บาท  วงเงิน  19,000.00  บาท 

4.13 จอมอนิเตอร ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว   จำนวน  1  ชุด  ราคาตอหนวย 3,200.00 บาท         

วงเงิน  3,200.00 บาท 

4.14 อุปกรณแคปเจอรสื่อการสอนแบบดิจิตอล  จำนวน  1 ชุด  ราคาตอหนวย 14,980.00 บาท    

วงเงิน 14,980.00 บาท 

4.15 เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง  จำนวน 1 ชุด  ราคาตอหนวย  85,493.00  บาท             

วงเงิน  85,493.00 บาท 

4.16 ไวทบอรดกระจก จำนวน 1 ชุด  ราคาตอหนวย 17,013.00 บาท  วงเงิน  17,013.00 บาท  

4.17 ตูสำหรับเก็บอุปกรณ ขนาดไมนอยกวา 15U จำนวน  1  ตู ราคาตอหนวย 16,050.00 บาท  

วงเงิน 16,050.00 บาท 

4.18 ติดตั้งระบบภาพและระบบเสียงและระบบควบคุมภายในหองพรอม Commissioning System

จำนวน  1 ระบบ  ราคาตอหนวย 123,318.00 บาท  วงเงิน 123,318.00 บาท 

4.19 ติดตั้งระบบไฟฟาและตู Consumer ภายในหอง  จำนวน  1 ระบบ  ราคาตอหนวย 90,231.00 

บาท  วงเงิน  90,231.00  บาท 

 

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง  (ราคาอางอิง) 

5.1  บริษัท ไอเอ็มไอ เอ็ดดูเทค จำกัด 

5.2  บริษัท นิวซีโน (ประเทศไทย) จำกัด 

5.3  บริษัท โปร เน็ตเวิรค ซิสเต็มส จำกัด 

 

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)    

6.1  ผูชวยศาสตราจารยสุคนธทิพย วงศพันธ  ประธานกรรมการ 

6.2  ผูชวยศาสตราจารยณชญาภัส รอดประยูร กรรมการ 

6.3  ผูชวยศาสตราจารยสุรมงคล นิ่มจิตต  กรรมการและเลขานุการ 

 

 
 


