
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 
ช่ือโครงการ จางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประจําปงบประมาณ 2566 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566) 
 

 
1. ชื่อโครงการ     จางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาํป

งบประมาณ 2566 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566)  
/หนวยงานเจาของโครงการ     กองอาคารสถานท่ี  
 

 2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร              4,800,000                                         บาท 
 
 3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)          21 พฤษภาคม 2565   
  เปนเงิน           4,447,250                                บาท 
 
 4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
  4.1     ใชราคาท่ีเคยจางครั้งหลัง ตามสัญญาเลขท่ี 304-65-04-007 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564  
  4.2     ใชราคาท่ีเคยจางครั้งหลัง ตามสัญญาเลขท่ี 304-65-04-013 ลงวันท่ี 1 มกราคม 2565  
 
 5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  
         5.1     ผูชวยอธิการบดี (อาจารยศรุดา จิรัฐกุลธนา)    
         5.2     นายวิชัย แมนพิกุลแกว    
         5.3     นางสาวปยะนาถ ศิริพูนสวัสดิ์    
         5.4     ผูชวยศาสตรจารย ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ    
         5.5     นายเทพทัต พรสิริญาณ   
         5.6     นางสาวทองมวน บัวผันสระนอย    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือคณะกรรมการจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทศันของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ 2566 
(ระหวางวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2566) 

 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

1.  ผูอํานวยการกองกลาง      ประธานกรรมการ 
2.  เลขานุการสํานักทะเบียนและวัดผล    กรรมการ 
3.  เลขานุการสํานักบรรณสารสนเทศ    กรรมการ 
384.  38หัวหนางานเครื่องกลและอุตสาหการ    กรรมการ 
385.  38นางสาววิภารัตน  มูลเอก     กรรมการ 

 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.  ผูอํานวยการกองอาคารสถานท่ี    ประธานกรรมการ 
2.  เลขานุการสํานักการศึกษาตอเนื่อง    กรรมการ 
3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ    กรรมการ 
4.  นายไพโรจน ขําเกตุ      กรรมการ 
5.  38นางสาวปยะนาถ ศิริพูนสวัสดิ3์8     กรรมการ 
6.  นางสาวทองมวน บัวผันสระนอย     กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนราชการ งานสิ่งแวดลอม กองอาคารสถานท่ี    โทร  7071               
ท่ี     อว 0602.01(12)/ 531       วันท่ี  21 พฤษภาคม  2565     
เรื่อง  ขอแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง                
 
เรียน   รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 
 
          เพ่ือเปนไปตามมาตรา 4 และมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ประกอบตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 เรื่องเห็นชอบใหมีวิธีการกําหนดราคา
กลางของทางราชการซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2543 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 มาตรา 10 อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  นั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวกองอาคารสถานท่ีขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางงานปรับปรุงพ้ืนท่ีหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  จํานวน 1 รายการ คืองานจัดจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิ
ทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามรายละเอียดท่ีแนบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

(นางสาวทองมวน บัวผันสระนอย) 
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานสิ่งแวดลอม 

 
 
 

(นายกศิถัชฒ จันทวงศ) 
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองอาคารสถานท่ี 

 
 
 
ท่ี อว 0602.01/ 
เรียน อธิการบดี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในคําสั่งท่ีแนบพรอมนี้  จะขอบพระคุณยิ่ง 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 

 



 

    

    

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ท่ี   1551 / 2565 
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

---------------------------------------------------------- 
เพ่ือใหงานปรับปรุงพ้ืนท่ีของหนวยงานตางๆ  ของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยโดยอาศัยตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 จึงแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ดังตอไปนี้ 
งานจัดจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบดวย 

1. ผูชวยอธิการบดี (อาจารยศรุดา จิรัฐกุลธนา)  เปนประธานกรรมการ 
382. 38นายวิชัย แมนพิกุลแกว    เปนกรรมการ 
383. นางสาวปยะนาถ ศิริพูนสวัสดิ3์8    เปนกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรชิาติ ดิษฐกิจ   เปนกรรมการ 
5. นายเทพทัต พรสิริญาณ    เปนกรรมการ 

  6. นางสาวทองมวน บัวผันสระนอย   เปนกรรมการและเลขานุการ 
     
โดยคณะกรรมการกําหนดราคากลางมีอํานาจ หนาท่ี ดังนี้ 

1. คํานวณราคากลางคากอสรางใหถูกตองตามหลักเกณฑ แลวนําเสนอหัวหนาสวนราชการกอนวันประกาศ
สอบราคาหรือประกวดราคา 

2. ในกรณีท่ีราคากลางท่ีคณะกรรมการฯ คํานวณไว แตกตางกับราคาของผูเสนอราคารายท่ีสวนราชการ
เห็นสมควรจางตั้งแตรอยละ 15 ข้ึนไป ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางจัดทําคําชี้แจงสงใหสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินโดยเร็ว  

 
สั่ง  ณ  วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
 

 
(รองศาสตราจารย ดร.มานิตย จุมปา) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



คํารับรองถึงการไมมีผลประโยชนทับซอนในการจัดจาง 
-------------------------------------------- 

 
วันท่ี   10      เดือน  มิถุนายน     พ.ศ.  2565 

 
ตามคําสั่งท่ี  1551/2565   ลงวันท่ี  10 มิถุนายน 2565   .ผูมีรายนามดังตอไปนี้ไดรับการเสนอชื่อ

หรือไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง งานจัดจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิ
ทัศนของมหาวิทยาลัย  ในการจัดหารายการ  งานจัดจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย    
ในวงเงิน 4,800,000 บาท (สี่ลานแปดแสนสิบบาทถวน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอใหคําม่ันและคํารับรองวา 
ขาพเจาไมมีสวนเก่ียวของและไมมีสวนไดเสียใดๆ กับผูเสนอราคา ไมวาทางตรงหรือทางออมและไมไดอาศัยอํานาจ
หรือตําแหนงหนาท่ีอันเปนการเอ้ือประโยชนหรือการกระทําการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม  
ท้ังนี้ หากตอมาขาพเจาไดทราบกอนหรือในขณะท่ีปฏิบัติหนาท่ีขาพเจาจะแจงใหทราบในทันทีท่ีทราบและขอลง
ลายมือชื่อใหคําม่ันและคํารับรองไวดังนี้ 
 
 

(ลงชื่อ)                      ประธานกรรมการ 
           (อาจารยศรุดา จิรัฐกุลธนา) 

          ผูชวยอธิการบดี 
 

 
(ลงชื่อ)     กรรมการ 

           (นายวิชัย แมนพิกุลแกว) 
 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
38            (นางสาวปยะนาถ ศิริพูนสวัสดิ์38) 

 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ) 

 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
           (นายเทพทัต พรสิริญาณ) 

 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการและเลขานุการ 
            (นางสาวทองมวน บัวผันสระนอย) 

 


