
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
๑.   ชื่อโครงการ ...............ชุดฝึกระบบสื่อสารและเครือข่าย  จ านวน ๑ ชุด............................... 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...............สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์.............. 
๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..................๔,๕๐๐,๐๐๐............................... บาท. 
๓.  วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).......๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖................................................ 
      เป็นเงิน...............๔,๕๐๐,๐๐๐....................บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..........................................บาท 

     ๓.๑  ชุดปฏิบัติการทางด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน ๒๐ ชุด   
           ราคา/หน่วย ..........๑๑๔,๗๓๐.๑๐........................บาท     
    ๓.๒  ชุดปฏิบัติการทางด้านระบบสื่อสารแบบโมดูล Plug-in จ านวน ๑ ชุด   
           ราคา/หน่วย ........๗๑๒,๐๐๐.......................บาท 
    ๓.๓  โปรแกรมการเรียนรู้ทดลองระบบสื่อสารแบบ Simulator จ านวน ๑ ชุด  
           ราคา/หน่วย .........๒๑๗,๐๐๐................บาท 
    ๓.๔  ดิจิตอลออสซิลโลสโคป จ านวน ๑๕ ชุด 
           ราคา/หน่วย ......๑๔,๘๗๓........... บาท 
    ๓.๕   โต๊ะทดลองพร้อมคอนโซลจ่ายไฟฟ้าและเก้าอ้ี จ านวน ๑๕ ชุด   
            ราคา/หน่วย ...........๒๐,๕๐๐................บาท 
    ๓.๖   เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับนักศึกษา    จ านวน ๒๐ ชุด   
            ราคา/หน่วย ...........๒๐,๐๐๐................บาท 
    ๓.๗   เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับผู้สอน จ านวน ๕ ชุด   
            ราคา/หน่วย ...........๒๕,๐๐๐................บาท 
    ๓.๘   บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวน ๓๐ ชดุ   
            ราคา/หน่วย ...........๔,๓๐๐................บาท 
    ๓.๙   ชุดโปรแกรม IC  จ านวน ๑ ชุด   
            ราคา/หน่วย ...........๓๑,๙๙๓................บาท 
    ๓.๑๐  โปรแกรม Circuit Wizard จ านวน ๑ ชุด   
            ราคา/หน่วย ...........๕๐,๐๐๐................บาท 
    ๓.๑๑  บอร์ดโมดูลโทรศัพท์ GSM 900  จ านวน ๓ ชุด   
            ราคา/หน่วย ...........๓,๒๗๐................บาท 
    ๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
      ๔.๑....จากราคามาตรฐานครุภัณฑ์..................................................................................................... 
      ๔.๒..จากราคาสืบราคาจากท้องตลาด............................................................................................... 
                ๔.๒.๑. บริษัท  สยามแอ็ดวานซ์เทค  จ ากัด 19/20 หมู่ที่ 3  ถนนราชพฤกษ์  แขวงฉิมพลี  
เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  10170 
               ๔.๒.๒. บริษัท เอสซีเค ซีสเต็มส์ จ ากัด  187/197 ซอยสรงประภา 24 แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
               ๔.๒.๓. บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จ ากัด  52/12-13 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 
๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

              ๕.๑. ...นายศุภชัย  อรุณพันธ์................................................................... 
             ๕.๒. ....นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา...................................................................... 
             ๕.๓. .....นายพรชัย  แคล้วอ้อม..................................................................  

 



ราคากลาง 
รายการประมาณราคาครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบสื่อสารและเครือข่าย   

 
ล าดับ

ที่ 
รายการ จ านวน หน่วย ราคาวัสดุสิ่งของ หมายเหตุ 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

1. ครุภัณฑ์      
1.1 ชุดปฏิบัติการทางด้านระบบสื่อสารและ

โทรคมนาคม  
๒๐ ชุด ๑๑๔,๗๓๐.๑๐ ๒,๒๙๔,๖๐๒ รวม VAT 

1.2 ชุดปฏิบัติการทางด้านระบบสื่อสารแบบโมดูล 
Plug-in 

๑ ชุด ๗๑๒,๐๐๐ ๗๑๒,๐๐๐ รวม VAT 

1.3 โปรแกรมการเรียนรู้ทดลองระบบสื่อสารแบบ 
Simulator 

๑ ชุด ๒๑๗,๐๐๐ ๒๑๗,๐๐๐ รวม VAT 

1.4 ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ๑๕ ชุด ๑๔,๘๗๓ ๒๒๓,๐๙๕ รวม VAT 
1.5 โต๊ะทดลองพร้อมคอนโซลจ่ายไฟฟ้าและเก้าอ้ี ๑๕ ชุด ๒๐,๕๐๐ ๓๐๗,๕๐๐ รวม VAT 
1.6 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับนักศึกษา     ๒๐ ชุด ๒๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ รวม VAT 
1.7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับผู้สอน ๕ ชุด ๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ รวม VAT 
1.8 บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ๓๐ ชุด ๔,๓๐๐ ๑๒๙,๐๐๐ รวม VAT 
1.9 ชุดโปรแกรม IC ๑ ชุด ๓๑,๙๙๓ ๓๑,๙๙๓ รวม VAT 

1.10 โปรแกรม Circuit Wizard ๑ ชุด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รวม VAT 
1.11 บอร์ดโมดูลโทรศัพท์ GSM 900 ๓ ชุด ๓,๒๗๐ ๙,๘๑๐ รวม VAT 

 รวมราคาครุภัณฑ์    ๔,๑๘๕,๐๐๐  
 ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT 7 %)    ๔,๕๐๐,๐๐๐  

 
 


