
 

 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคา

กลาง(ราคาอางอิง) 

กอสราง 

                   
1. ชื่อโครงการ ……สอบราคาจางเหมาบริการดูแลตรวจสอบบํารุงรักษาและซอมแซมอาคาร……………………. 

      /หนวยงานเจาของโครงการ.....งานอาคารสถานท่ี คณะบริหารธุรกิจ.............................. 
  2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร.... 1,746,240.-............................................ บาท 

   3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)...... 28 กันยายน 2559................................................... 
       เปนเงิน....1,746,240.............บาท  
   4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
      4.1 บริษัท โปรแอ็คทีฟแมเนจเมน จํากัด     
    
   5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 
   5.1  ...นางมันทนา  รังษีกุล......................................................................................................... 

   5.2  ................................................................................................................................ 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานกอสราง 

                   
1. ชื่อโครงการ ……ซอมรถบัส……………………. 

      /หนวยงานเจาของโครงการ.....งานอาคารสถานท่ี คณะบริหารธุรกิจ.............................. 
  2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร.... 147,205.25............................................ บาท 

   3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)...... 6  มิถุนายน 2559................................................... 
       เปนเงิน....177,475.55.............บาท  
   4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
      4.1  อูดี 
     4.2  อูสุกิจ  
      4.3   อู ช. ชางยนต 
    
   5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 
   5.1  ...นางมันทนา  รังษีกุล......................................................................................................... 

   5.2  ................................................................................................................................ 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานกอสราง 

                   
1. ชื่อโครงการ ……งานซอมระบบปรับอากาศ……………………. 

      /หนวยงานเจาของโครงการ.....งานอาคารสถานท่ี คณะบริหารธุรกิจ.............................. 
  2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร.... 158,814.75............................................ บาท 

   3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)...... 15 สิงหาคม 2559................................................... 
       เปนเงิน....209,251.58.............บาท  
   4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
      4.1  บริษัท อินเตอรวากรุป จํากัด 
     4.2  หจก. สเปเชียล เซลล แอนด เซอรวิส  
      4.3   J.GROW ENGINEERING CO.,LTD 
    
   5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 
   5.1  ...นางมันทนา  รังษีกุล......................................................................................................... 

   5.2  ................................................................................................................................ 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานกอสราง 

                   
1. ชื่อโครงการ ……จางเหมารถปรับอากาศ……………………. 

      /หนวยงานเจาของโครงการ.....งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ.............................. 
  2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร.... 159,900............................................ บาท 

   3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)...... 19  พฤษภาคม 2559................................................... 
       เปนเงิน....193,109.33.............บาท  
   4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
      4.1  บริษัท พฤกษาแทรเวล จํากัด 
     4.2  บริษัท เทพธดาดา ทรานสปอรต จํากัด  
      4.3   บริษัท เบญจพรทัวร แอนด เซอรวิส จํากัด 
    
   5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 
   5.1  ...นางสาวธีรวรรณ  ทรัพยคลาย............................................................................................ 

   5.2  ................................................................................................................................ 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานกอสราง 

                   
1. ชื่อโครงการ ……ครุภัณฑระบบดูแลคุณภาพ……………………. 

      /หนวยงานเจาของโครงการ.....งานสื่อสารองคกร คณะบริหารธุรกิจ.............................. 
  2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร.... 250,000............................................ บาท 

   3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)...... 6 พฤศจิกายน 2559................................................... 
       เปนเงิน.... 256,621.67.............บาท  
   4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
      4.1  บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
     4.2  บริษัท ซีเอชบี เน็ทเวิรค โซลูชั่น จํากัด  
      4.3   บริษัท พีเอ็นพี ไฮเออร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
    
   5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 
   5.1  ...นางสาวนปภัช ถิรพัฒนธนโภคิน......................................................................................... 

   5.2  ................................................................................................................................ 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานกอสราง 

                   
1. ชื่อโครงการ ……ครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ……………………. 

      /หนวยงานเจาของโครงการ..... คณะบริหารธุรกิจ.............................. 
  2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร.... 312,000............................................ บาท 

   3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)...... 5  กุมภาพันธ 2559................................................... 
       เปนเงิน.... 337,264.............บาท  
   4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
      4.1  บริษัท เอพีเอส เทคนิคอล จํากัด 
     4.2  บริษัท นิยมบุญซีสสเต็มส จํากัด  
      4.3   บริษัท ราน ทีเจ อาณาจักร 2005 
    
   5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 
   5.1  ...นายธนากร  รัชตกุลพัฒน......................................................................................... 

   5.2  ................................................................................................................................ 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานกอสราง 

                   
1. ชื่อโครงการ ……ครุภัณฑเครื่องฟอกอากาศ……………………. 

      /หนวยงานเจาของโครงการ..... คณะบริหารธุรกิจ.............................. 
  2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร.... 235,000 ............................................ บาท 

   3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)...... 1 พฤศจิกายน 2559................................................... 
       เปนเงิน.... 238,050.............บาท  
   4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
      4.1  บริษัท อี.เอ.คิว มารเก็ตติ้ง  จํากัด 
     4.2  บริษัท อาร พี เอ็น จํากัด  
          
   5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 
   5.1  ...นางสาววริสรา  ยงยิ่งประเสริฐ......................................................................................... 

   5.2  ....นางสาวขวัญฤทัย  บุญยะเสนา ..................................................................... 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมใิชงานกอสราง 

                   
1. ชื่อโครงการ ……ครุภัณฑเครื่องฟอกอากาศ……………………. 

      /หนวยงานเจาของโครงการ..... คณะบริหารธุรกิจ.............................. 
  2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร.... 235,000 ............................................ บาท 

   3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)...... 1 พฤศจิกายน 2559................................................... 
       เปนเงิน.... 235,000.............บาท ราคาเครื่องละ 47,000 บาท 
   4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
      4.1  ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณป 2559       
          
   5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน 
   5.1  ...นางสาววริสรา  ยงยิ่งประเสริฐ......................................................................................... 

   5.2  ....นางสาวขวัญฤทัย  บุญยะเสนา ..................................................................... 
    

 
 


