
ตาราง  บก.06 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ  ครุภัณฑ์ตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้าสำหรับส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ จำนวน 1 ชุด 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  3,850,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

4. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)   .                            .                 
ครุภัณฑ์ตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้าสำหรับส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ จำนวน 1 ชุด  ประกอบด้วย 
4.1 พ้ืนสำเร็จสำหรับตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้า พร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 1,225,000.00 บาท

เป็นเงิน 1,225,000.00 บาท 
4.2 หลังคาสำเร็จสำหรับตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 662,390.00 บาท  

เป็นเงิน  662,390.00 บาท 
4.3 ผนังสำเร็จสำหรับตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้า พร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 775,000.00 บาท

เป็นเงิน  775,000.00 บาท 
4.4 ผนังสำเร็จกั้นห้องภายในตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้า พร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 ชุด  ราคาต่อหน่วย 

139,100.00 บาท  เป็นเงิน 139,100.00 บาท 
4.5 บันไดสำเร็จรูปภายในตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้า พร้อมติดตั้ง  จำนวน  1 ชุด  ราคาต่อหน่วย 195,000.00 

บาท เป็นเงิน 195,000.00 บาท 
4.6 ประตูสำหรับตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้า พร้อมติดตั้ง   จำนวน  1 ชุด  ราคาต่อหน่วย 93,600.00 บาท  

เป็นเงิน 93,600.00  บาท 
4.7 ประตูเหล็กม้วนแบบมือดึงพร้อมติดตั้ง     จำนวน  2 ชุด ราคาต่อหน่วย 86,670.00 บาท  เป็นเงิน   

173,340.00  บาท 
4.8 หลังคา ชายคาสำเร็จสำหรับประตูเหล็กม้วน พร้อมติดตั้ง  จำนวน  1 ชุด ราคาต่อหน่วย 53,500.00 บาท  

เป็นเงิน  53,500.00  บาท 
4.9 บานเกล็ดสำเร็จสำหรับตู้คอนเทนเนอร์คลังสินคา้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 19,260.00 

บาท  เป็นเงิน 19,260.00 บาท 
4.10 เครื่องบันทึกเวลา/เปิด-ปิดประตูด้วยสแกนใบหน้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 37,000.00 

บาท  เป็นเงิน  74,000.00 บาท 
4.11 อุปกรณ์ควบคุมระบบแสงสว่าง จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 23,540.00 บาท  เป็นเงิน  23,540.00  บาท 
4.12 อุปกรณ์ขยายสัญญาณควบคุมระบบแสงสว่าง จำนวน 1 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 27,820.00  บาท        

เป็นเงิน  27,820.00  บาท 
4.13 ตู้เก็บอุปกรณ์  จำนวน  1 ตู้ ราคาต่อหน่วย  21,400.00  บาท เป็นเงิน  21,400.00  บาท 
4.14 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์บันทึก พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ  

ประกอบด้วย 
4.14.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดตั้งภายใน  จำนวน 4 ชุด         

ราคาต่อหน่วย 7,800.00 บาท     เป็นเงิน  31,200.00 บาท 



4.14.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดตั้งภายนอก  จำนวน 2 ชดุ    
ราคาต่อหน่วย  7,800.00 บาท  เป็นเงิน  15,600.00 บาท 

4.14.3 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 
20,500.00 บาท  เป็นเงิน  20,500.00  บาท 

4.14.4 จอมอนิเตอร์สำหรับอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 3,200.00 บาท
เป็นเงิน  3,200.00 บาท 

4.14.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ    จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 7,200.00  บาท เป็นเงิน 7,200.00  บาท 
4.14.6 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล  จำนวน  1 เครื่อง  ราคาต่อหน่วย 22,000.00

บาท  เป็นเงิน 22,000.00  บาท 
4.14.7 งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์บันทึก  จำนวน  1 ระบบ ราคาต่อหน่วย 

55,100.00 บาท  เป็นเงิน  55,100.00  บาท 
4.15 ระบบแสงสว่างภายในตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้า พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ  ราคาต่อหน่วย 132,000.00 บาท

เป็นเงิน  132,000.00  บาท 
4.16 ระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง   จำนวน  1 ระบบ  ราคาต่อหน่วย 64,307.00  บาท  เป็นเงิน 64,307.00  บาท 
4.17 เครื่องฟอกอากาศระบบพลาสม่าคลัสเตอร์  จำนวน  1 เครื่อง  ราคาต่อหน่วย  15,943.00 บาท         

เป็นเงิน  15,943.00  บาท 
 

5.   แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
5.1  บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด 
 5.2  บริษัท ไอเอ็มไอ เอ็ดดูเทค จำกัด 
5.3  บริษัท โปร เน็ตเวิร์ค ซิสเต็มส์ จำกัด 

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    
6.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร         ลีชาคำ         ประธานกรรมการ 
6.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันตกิร ภมรปฐมกุล    กรรมการ 
6.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะดาโอะ  สุหลง         กรรมการและเลขานุการ 

 


