
ตาราง  บก.06 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ  ครุภัณฑประกอบหองนาวามรกต  จำนวน 1 ชุด 

2. หนวยงานเจาของโครงการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  3,796,415.00 บาท (สามลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนหกพันสี่รอยสิบหาบาทถวน) 

 

4. วันท่ีกำหนดราคากลาง  (ราคาอางอิง)   .                         .                 

ครุภัณฑประกอบหองนาวามรกต  จำนวน 1 ชุด ประกอบดวย 

4.1 จอภาพแสดงสื่อการเรียนการสอน ขนาดไมนอยกวา 54 นิ้ว แบบ VDO Wall จำนวน  9  ชุด 

ราคาตอหนวย  105,930.00 บาท  วงเงิน   953,370.00  บาท 

4.2 อุปกรณแสดงสื่อการสอนแบบระบบสัมผัส  จำนวน  1  ชดุ  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 1 kVA  จำนวน  1  ชุด  ราคาตอหนวย  5,700.00  บาท    

วงเงิน  5,700.00 บาท 

4.5 เครื่องสำรองไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 2 kVA จำนวน 1  ชุด  ราคาตอหนวย  11,000.00 บาท   

วงเงิน  11,000.00 บาท 

4.6 อุปกรณจับภาพบันทึกสื่อการสอนแบบ AI Auto Tracking    จำนวน  1 ชุด  ราคาตอหนวย

128,400.00 บาท  วงเงิน  128,400.00 บาท 

4.7 อุปกรณจับภาพบันทึกสื่อการสอน  จำนวน  1  ชุด  ราคาตอหนวย  101,543.00 บาท             

วงเงิน  101,543.00 บาท 

4.8 อุปกรณบันทึกสื่อและเผยแพรสื่อการสอนจำนวน   1  ชุด   ราคาตอหนวย  249,310.00  บาท   

วงเงิน 249,310.00 บาท 

4.9 จอระบบสัมผัสควบคุมภายในหองจำนวน  1  ชุด  ราคาตอหนวย   63,130.00 บาท   

วงเงิน   63,130.00 บาท 

 



4.10 เครื่องควบคุมอุปกรณภายในหองจำนวน  1  ชุด  ราคาตอหนวย  99,403.00   บาท   

 วงเงิน  99,403.00  บาท 

4.11 เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาดไมนอยกวา 120 วัตต จำนวน  1   ชุด  

ราคาตอหนวย 9,951.00  บาท  วงเงิน  9,951.00 บาท 

4.12 ชุดไมโครโฟนไรสายแบบมือถือคูพรอมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโตะ  จำนวน  3  ชุด   

ราคาตอหนวย   36,380.00 บาท  วงเงิน   109,140.00 บาท 

4.13 ชุดไมโครโฟนไรสายแบบหนีบปก   จำนวน  1  ชุด   ราคาตอหนวย 16,906.00 บาท               

วงเงิน   16,906.00 บาท 

4.14 ลำโพงบริเวณหนาหอง   จำนวน   1 คู   ราคาตอหนวย 5,136.00  บาท  วงเงิน 5,136.00 บาท 

4.15 ลำโพงติดเพดาน   จำนวน  8  ชุด ราคาตอหนวย 2,675.00  บาท  วงเงิน 21,400.00 บาท 

4.16 อุปกรณผสมสัญญาณเสียง   จำนวน   1  ชุด    ราคาตอหนวย 19,153.00  บาท                    

วงเงิน  19,153.00   บาท  

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

วงเงิน  3,200.00 บาท 

4.18 อุปกรณแคปเจอรสื่อการสอนแบบดิจิตอล   จำนวน   1  ชดุ   ราคาตอหนวย  14,980.00 บาท   

วงเงิน 14,980.00 บาท 

4.19 อุปกรณสลับสัญญาณภาพและเสียง   จำนวน 1   ชุด ราคาตอหนวย   85,493.00   บาท        

วงเงิน   85,493.00  บาท 

4.20 อุปกรณกระจายสัญญาณภาพไมนอยกวา 16 ชอง   จำนวน  1  ชุด    

ราคาตอหนวย  21,293.00 บาท  วงเงิน 21,293.00 บาท 

4.21 อุปกรณแปลงสัญญาณ SDI เปนสัญญาณภาพดิจิตอล จำนวน 1  ชุด    

ราคาตอหนวย  21,935.00  บาท  วงเงิน  21,935.00 บาท 

4.22 อุปกรณ รับ-สง สัญญาณภาพดิจิตอลผานสาย UTP จำนวน  3   คู  

ราคาตอหนวย   6,313.00  บาท  วงเงิน  18,939.00  บาท 

4.23 ตูสำหรับเก็บอุปกรณ ขนาดไมนอยกวา 15U จำนวน 1 ชุด  ราคาตอหนวย  16,050.00  บาท   

วงเงิน  16,050.00  บาท 

4.24 กระเบื้องยางบริเวณบนเวทีหนาหอง จำนวน  1   ชุด   ราคาตอหนวย   40,660.00 บาท         

วงเงิน   40,660.00  บาท 

4.25 แผนบุผนังซับเสียงสำเร็จบริเวณดานหนาหองพรอมติดตั้ง    จำนวน  1 ชุด                           

ราคาตอหนวย   177,299.00 บาท  วงเงิน  177,299.00 บาท 

4.26 แผนบุผนังซับเสียงสำเร็จบริเวณดานหลังหองพรอมติดตั้ง   จำนวน   1 ชุด                           

ราคาตอหนวย   174,303.00 บาท  วงเงิน     174,303.00 บาท 

 



4.27 แผนบุผนังซับเสียงสำเร็จบริเวณดานขวาหองพรอมติดตั้ง   จำนวน  1  ชุด                              

ราคาตอหนวย 226,947.00 บาท  วงเงิน   226,947.00 บาท 

4.28 แผนบุผนังซับเสียงสำเร็จบริเวณดานซายหองพรอมติดตั้ง    จำนวน   1   ชุด 

ราคาตอหนวย   254,446.00 บาท  วงเงิน   254,446.00  บาท 

4.29 บอรดสำเร็จและตัวอักษรพลาสวูดบริเวณหนาหองดานนอกพรอมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 

ราคาตอหนวย   81,320.00 บาท  วงเงิน   81,320.00  บาท 

4.30 แทนโพเดียมสำหรับอุปกรณแสดงสื่อการสอนแบบระบบสัมผัส จำนวน  1   ชุด  

ราคาตอหนวย  41,730.00  บาท  วงเงิน   41,730.00  บาท 

4.31 มานมวนพรอมติดตั้ง     จำนวน   1   ชุด   ราคาตอหนวย  25,038.00 บาท   

วงเงิน    25,038.00  บาท  

4.32 มานจีบบังชองแสงพรอมติดตั้ง    จำนวน  1   ชุด   ราคาตอหนวย  11,984.00 บาท   

วงเงิน    11,984.00  บาท 

4.33 ระบบแสงสวางภายในหอง จำนวน  1  ระบบ   ราคาตอหนวย  74,151.00  บาท   

วงเงิน   74,151.00  บาท  

4.34 ติดตั้งระบบภาพและระบบเสียงและระบบควบคุมภายในหองพรอม Commissioning System 

จำนวน  1  ระบบ  ราคาตอหนวย   272,429.00 บาท  วงเงิน 272,429.00 บาท 

4.35 ติดตั้งระบบไฟฟาและตู Consumer ภายในหอง  จำนวน  1  ระบบ  ราคาตอหนวย 148,516.00 บาท  

วงเงิน  148,516.00  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  .........................................ผูชวยศาสตราจารยสุรมงคล   นิ่มจิตต     ประธานกรรมการ 

6.2  .........................................ผูชวยศาสตราจารยณชญาภัส  เคาทเทน    กรรมการ 

6.3  .........................................ผูชวยศาสตราจารยสุคนธทิพย วงศพันธ     กรรมการและเลขานุการ 

 

 
 


