
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจดัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการจัดจ้างรถสวัสดิการเพ่ือรับ-ส่ง บุคคากร จ านวน 12 เส้นทาง ประจ าปี พ.ศ.2565 
ระยะเวลาการจัดจ้าง จ านวน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการ  
2. วงเงินงบประมาณ 9,068,515 บาท (เก้าล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 
     2.1 ราคาค่าจ้างรถบัสปรับอากาศและรถตู้ดดยสารปรับอากาศ ดังนี้ 
          2.2.1 รถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 7 คัน จ านวนวันจ้าง 187 วัน  
                 เป็นเงิน 6,258,015 บาท 

               2.2.2 รถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 13 ที่นั่ง จ านวน 5 คัน จ านวนวันจ้าง 187 วัน  
                     เป็นเงิน 2,810,500 บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 9 สิงหาคม 2564 
4. ราคากลางรวมเป็นค่าจ้างทั้งสิน้ 10,096,250 บาท (สิบล้านเก้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถว้น) 

4.1. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในในระยะเวลา  
2 ปีงบประมาณ (ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) 
ตามสัญญา ดังนี้ 
304-64-10-011 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 (เส้นทางที่ 1 วงเวียนใหญ่-มสธ)  
                     อัตราค่าบริการวันละ 2,444 บาท รวมเป็นเงิน 611,000 บาท 
304-64-10-012 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  
                     (เส้นทางที่ 2 แม็คโครจรัญ – มสธ.) ในอัตราค่าบริการวันละ 2,280 บาท  
                      รวมเป็นเงิน 570,000 บาท 
                      (เส้นทางที่ 5 ศรีย่าน – มสธ.) ในอัตราค่าบริการวันละ 2,180 บาท  
                      รวมเป็นเงิน 545,000 บาท 
304-64-10-013 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
                     (เส้นทางที่ 6 แยกล าสาลี – มสธ.) 
                      ในอัตราค่าบริการวันละ 2,234 บาท รวมเป็นเงิน 558,500 บาท 
                      (เส้นทางที่ 9 ส าโรง – มสธ.) ในอัตราค่าบริการวันละ 2,642 บาท  
                      รวมเป็นเงิน 660,500 บาท 
304-64-10-014 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
                     (เส้นทางที่ 3 บางแค – มสธ.) ในอัตราค่าบริการวันละ 4,488 บาท  
                      รวมเป็นเงิน 1,122,000 บาท 
304-64-10-015 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
                     (เส้นทางที่ 4 มจพ.พระนครเหนือ – มสธ.) ในอัตราค่าบริการวันละ 3,400 บาท  
                      รวมเป็นเงิน 850,000 บาท 
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304-64-10-016 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
                    (เส้นทางที่ 7 แฮปปี้แลนด์ – มสธ.) ในอัตราค่าบริการวันละ 3,900 บาท  
                    รวมเป็นเงิน 975,000 บาท 
                    (เส้นทางที่ 10 วัดพระศรีมหาธาตุ – มสธ.) ในอัตราค่าบริการวันละ 3,950 บาท                    
                       รวมเป็นเงิน 987,500 บาท 
                     (เส้นทางที่ 12 รังสิต – มสธ.) ในอัตราค่าบริการวันละ 4,100 บาท  
                     รวมเป็นเงิน 1,025,000 บาท 
304-64-10-017 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
                    (เส้นทางที่ 8 หมู่บ้านสัมมากร – มสธ.) ในอัตราค่าบริการวันละ 4,677 บาท   
                      รวมเป็นเงิน 1,169,250 บาท 
304-64-10-018 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
                 (เส้นทางที่ 11 บางใหญ่ – ปทุมธานี – มสธ) ในอัตราค่าบริการวันละ 4,090 บาท    
                   รวมเป็นเงิน 1,022,500 บาท 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)        
5.1 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์กรบุคคลและบริหารทั่วไป และวิจัย  ประธานกรรมการ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ 
5.2 นายวิชัย แม้นพิกุลแก้ว                                             กรรมการ 
5.3 นางนิภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ                                          กรรมการ 
5.4 นายศุภชัย ไกรแก้ว                                                 กรรมการ 
5.5 นางสาวภาคินี ฤทธิรณ                                             กรรมการ    
  

 

 


