
แบบ ป.ป.ช. 7 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
.......................................................... ประธานกรรมการ 

(นายวิมนตรี สองสี)                    
                                                   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ 

 
 

................................................ ......................... กรรมการ 
(นางสาวปภัสสร ศิริสวัสดิ์) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ 
 
 

......................................................................... กรรมการ 
(นางสาวนุจรินทร์  สุภศร) 

                                                       ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครชูำนาญการ 
 
 
 

 
 

1. ชื่อโครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 470,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

2. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 กันยายน พ.ศ. 2563 
เป็นเงิน 470,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 

3. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 470,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
4.1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
4.2 สืบราคาท้องตลาด 
4.3 ราคาตามเว็บไซด์ต่างๆ  

4. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
5.1 นายวิมนตรี  สองสี 
5.2 นางสาวปภัสสร ศิริสวัสดิ์ 
5.3 นางสาวนุจรินทร์  สุภศร 

- อนุมัติ 
 

 
 

(นายกันต์พงษ์  อิ่มจิตรจรัส) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 



ราคากลางโครงการจัดการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านคอมพิวเตอร์ 

กิจกรรม จำนวน  
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน
เงิน(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ ๑ 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 
๒๕๖3 รายการที่ ๗) สำหรับอาจารย์พร้อมระบบ 
ปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ 
ถูกต้อง  

1 
เครื่อง 

22,000 22,000 

 

๒. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
รายการที่ ๖) สำหรับนักเรียนพร้อมระบบ ปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ถูกต้อง  

๒4 
เครื่อง 

17,000 408,000 

 

3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (LSwitch) 
ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑ (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ รายการที่ 
๓๒)  

๑ 
เครื่อง 

6,000 6,000 

 

๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้า  
25 จุด 

34,000 
34,000 

รายละเอียด
แนบท้าย 

 
 
.......................................................... ประธานกรรมการ 

(นายวิมนตรี สองสี)                    
                                                   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ 

 
 

................................................ ......................... กรรมการ 
(นางสาวปภัสสร ศิริสวัสดิ์) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ 
 
 

......................................................................... กรรมการ 
(นางสาวนุจรินทร์  สุภศร) 

                                                       ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครชูำนาญการ 
 

- อนุมัติ 

 
นายกันต์พงษ์  อิ่มจิตรจรัส) 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 



รายละเอียดแนบท้าย  
โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านคอมพิวเตอร์ 

รายการ จำนวน  หน่วย ราคาต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน หมาย
เหตุ 

๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 25 จุด       
- สายสัญญาณแลน (1กล่อง=305 เมตร) CAT6 2 กล่อง 3,200 6,400  
- บล็อกลอย3ขา 3ช่อง (ขนาด 87×90×25 มม.) 25 กล่อง 35 875  
- หน้ากาก ๓ ช่อง (ขนาด 87×90×25 มม.) 25 ชิ้น 35 875  
- สายไฟ THW สีดำ ขนาด ๒.๕ sqmm. 1 ม้วน 680 680  
- สายไฟ THW สีแดง ขนาด ๒.๕ sq.mm. 1 ม้วน 680 680  
- สายไฟ THW สีเขียว ขนาด ๒.๕ sq.mm. 1 ม้วน 680 680  
- ปลั๊กมีกราวด์ 25 อัน 150 3,750  
- รางหลังเต่าเก็บสายไฟ เบอร์ ๘ 14 เส้น 380 5,320  
- รางเก็บสายไฟเบอร์ ๔๐๖o 8 เส้น 300 2,400  
- ตู้โหลด CT 1๐ ช่อง Main ๖๓ ประกอบด้วย 

Circuit Breaker ขนาด 1๖A จำนวน ๕ ลูก 
1 ชุด 3,000 3,000  

- สายเมน ม้วน ๑๐๐ เมตร 1 ม้วน 1,300 1,300  
- ท่อร้อยสายไฟ Main 6 เส้น 60 360  
- หัวสายแลน 1 กล่อง 180 180  
- ค่าแรงเดินสายไฟ Main 1 งาน 1,500 1,500  
- ค่าแรงเดินสายไฟ (ต่อจุด) 25 จุด 120 3,000  
- ค่าแรงเดินระบบเครือข่าย (LAN) 25 จุด 120 3,000  
รวมเป็นจำนวนเงิน (สามหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)    34,000  

 
 
.......................................................... ประธานกรรมการ 

(นายวิมนตรี สองสี)                    
                                                   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ 

 
 

................................................ ......................... กรรมการ 
(นางสาวปภัสสร ศิริสวัสดิ์) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ 
 
 

......................................................................... กรรมการ 
(นางสาวนุจรินทร์  สุภศร) 

                                                       ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครชูำนาญการ 

- อนุมัติ 

 
นายกันต์พงษ์  อิ่มจิตรจรัส) 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 


