
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) ในการจดัซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

โครงการ จัดจางรถสําหรับสง-รับคณะผูประสานงานการสอบและแบบทดสอบ 
 

1. ช่ือโครงการ  จัดจางรถสําหรับสง-รับคณะผูประสานงานการสอบและแบบทดสอบ    

/หนวยงานเจาของโครงการ  ฝายจัดสอบ สํานักทะเบียนและวัดผล    

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 3,971,091 บาท                                                       ท 

3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  1 กรกฎาคม 2562     

 3.1 ราคาท่ีเคยจัดจางเดิม ตามสัญญาเลขท่ี 304-62-10-031 จํานวน 4 รายการ 

 รายการท่ี 1 การสอบซอมภาคการศึกษาท่ี 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2561 

  กลุมท่ี 1 ภาคเหนือ จํานวน 7 เสนทาง ราคา 194,419 บาท 

  กลุมท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 7 เสนทาง ราคา 189,283 บาท 

  กลุมท่ี 3 ภาคตะวันออก จํานวน 4 เสนทาง ราคา 75,114 บาท 

  กลุมท่ี 4 ภาคกลาง จํานวน 12 เสนทาง ราคา 220,955 บาท 

  กลุมท่ี 5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 17 เสนทาง ราคา 140,705  บาท 

 รวมท้ัง 5 กลุม คิดเปนราคากลาง (รวมภาษี) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 820,476 บาท (แปดแสนสองหม่ืนสี่รอย

เจ็ดสิบหกบาทถวน) 

 

 รายการท่ี 3 การสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

  กลุมท่ี 1 ภาคเหนือ จํานวน 8 เสนทาง ราคา 211,539 บาท 

  กลุมท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 9 เสนทาง ราคา 209,185 บาท 

  กลุมท่ี 3 ภาคตะวันออก จํานวน 7 เสนทาง ราคา 127,544 บาท 

  กลุมท่ี 4 ภาคกลาง จํานวน 15 เสนทาง ราคา 262,685 บาท 

  กลุมท่ี 5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 18 เสนทาง ราคา 150,870 บาท 

 รวมท้ัง 5 กลุม คิดเปนราคากลาง (รวมภาษี) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 961,823 บาท (เกาแสนหกหม่ืน 

หนึ่งพันแปดรอยยี่สิบสามบาทถวน) 
 

รายการท่ี 4 การสอบซอมภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

  กลุมท่ี 1  ภาคเหนือ จํานวน 8 เสนทาง ราคา 219,564 บาท 

  กลุมท่ี 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 8 เสนทาง ราคา 212,930 บาท 

  กลุมท่ี 3  ภาคตะวันออก จํานวน 4 เสนทาง ราคา 75,114 บาท 

  กลุมท่ี 4  ภาคกลาง จํานวน 12 เสนทาง ราคา 206,500 บาท 

  กลุมท่ี 5  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 17 เสนทาง ราคา 140,705 บาท 

 รวมท้ัง 5 กลุม คิดเปนราคากลาง (รวมภาษี) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 854,813 บาท (แปดแสนหาหม่ืนสี่พัน

แปดรอยสิบสามบาทถวน) 
  



 

 

 รายการท่ี 6 การสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

  กลุมท่ี 1 ภาคเหนือ จํานวน 9 เสนทาง ราคา 240,429 บาท 

  กลุมท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 9 เสนทาง ราคา 233,795 บาท 

  กลุมท่ี 3 ภาคตะวันออก จํานวน 6 เสนทาง ราคา 109,675 บาท 

  กลุมท่ี 4 ภาคกลาง จํานวน 14 เสนทาง ราคา 251,385 บาท 

  กลุมท่ี 5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 18 เสนทาง ราคา 150,870 บาท 

 รวมท้ัง 5 กลุม คิดเปนราคากลาง (รวมภาษี) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 986,154 บาท (เกาแสนแปดหม่ืน 

หกพันหนึ่งรอยหาสิบสี่บาทถวน) 
 

 3.2 การจัดจางเพ่ิมข้ึนมาใหม จํานวน 2 รายการ 

 รายการท่ี 2 การสอบกลางภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

  กลุมท่ี 1 ภาคเหนือ จํานวน 3 เสนทาง ราคา 79,715 บาท 

  กลุมท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 เสนทาง ราคา 77,896 บาท 

  กลุมท่ี 3 ภาคตะวันออก จํานวน 3 เสนทาง ราคา 60,455 บาท 

  กลุมท่ี 4 ภาคกลาง จํานวน 8 เสนทาง ราคา 140,266.30 บาท 

  กลุมท่ี 5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 13 เสนทาง ราคา 104,325 บาท 

 รวมท้ัง 5 กลุม คิดเปนราคากลาง (รวมภาษี) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 462,657.30 บาท (สี่แสนหกหม่ืนสองพัน

หกรอยหาสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค) 

 

 รายการท่ี 5 การสอบกลางภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

  กลุมท่ี 1 ภาคเหนือ จํานวน 3 เสนทาง ราคา 79,715 บาท 

  กลุมท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 เสนทาง ราคา 77,896 บาท 

  กลุมท่ี 3 ภาคตะวันออก จํานวน 3 เสนทาง ราคา 60,455 บาท 

  กลุมท่ี 4 ภาคกลาง จํานวน 8 เสนทาง ราคา 140,266.30 บาท 

  กลุมท่ี 5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 13 เสนทาง ราคา 104,325 บาท 

 รวมท้ัง 5 กลุม คิดเปนราคากลาง (รวมภาษี) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 462,657.30 บาท (สี่แสนหกหม่ืนสองพัน

หกรอยหาสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค) 
 

 สรุปรวมท้ัง 6 รายการ คิดเปนราคากลาง (รวมภาษี) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 4,548,580.60 บาท (สี่ลาน- 

หาแสนสี่หม่ืนแปดพันหารอยแปดสิบบาทหกสิบสตางค) 
 

  



4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

 4.1 รายการท่ี 1 รายการท่ี 3 รายการท่ี 4 และรายการท่ี 6 โดยมีวันดําเนินการสอบ 2 วัน คือวันเสาร

และวันอาทิตย เปนราคาท่ีเคยจัดจางเดิมตามสัญญาเลขท่ี 304-62-10-031 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 

 4.2 รายการท่ี 2 และรายการท่ี 5 เปนการจัดจางเพ่ิมข้ึนมาใหม ซ่ึงไมเคยมีการจัดจางมากอน  

เปนการดําเนินการจัดจางตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ท่ีใหนักศึกษาเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 และ ก3  

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผน ก2 และ ก3 ใหมีจัดสอบกลางภาคมีวันดําเนินการสอบ 1 วัน คือ วันอาทิตย 

จึงกําหนดราคากลางจากเสนทางท่ีมีการจางในสัญญาเลขท่ี 304-62-10-031 

 4.3             

 

5. รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ไดแก 

 1) นางสาวกัลยาณี  อินทรศักดิ์ 

 2) นางสาวปญญภัทร  พรหมมาพันธุ 

 

 

 


