
 

 
แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกบริหารงานทั่วไป 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  4,579.10 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  12 มิถุนายน 2563 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 4,579.10 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

 5.1 กรรไกร จำนวน 2 ราคา/หนวย 55.14 เปนเงิน 110.28 บาท  

 5.2 สก็อตเทป (เล็ก) จำนวน 1 ราคา/หนวย 20.56 เปนเงิน 20.56 บาท  

 5.3 ถายเอกสาร A4 สีเขียว จำนวน 4 ราคา/หนวย 158.88  เปนเงิน 635.52 บาท  

 5.4     ปากกาน้ำเงนิ จำนวน 1 ราคา/หนวย 196.26                   เปนเงิน            196.26   บาท  

 5.5     ลวดเย็บแม็กซ จำนวน 1 ราคา/หนวย 117.76                  เปนเงิน            117.76 บาท  

 5.6     แฟมออน สีชมพู จำนวน 1 ราคา/หนวย 387.85               เปนเงิน                     387.85      บาท  

 5.7    ซองใสแข็ง A4 จำนวน 20 ราคา/หนวย 18.69                  เปนเงิน       373.80 บาท  

 5.8    ถานอัลคาฯ AA จำนวน 4 ราคา/หนวย 41.12                   เปนเงิน        164.48 บาท  

 5.9    เชือกฟางมวนใหญ จำนวน 2 ราคา/หนวย 37.39               เปนเงนิ               74.78 บาท  

 5.10  สมุดปกน้ำเงนิ จำนวน 1 ราคา/หนวย 28.04                    เปนเงิน         28.04 บาท  

 5.11  กาวลาเท็กซ จำนวน 1 ราคา/หนวย 12.15                      เปนเงิน         12.15 บาท  

 5.12  ธง สท. สี 80x120 จำนวน 12 ราคา/หนวย 74.77          เปนเงิน       897.24 บาท  

 5.13  ธงชาติ 80x120 จำนวน 12 ราคา/หนวย 42.06             เปนเงิน              504.72 บาท  

 5.14  สมุดปราสาทพร จำนวน 1 ราคา/หนวย 257.01              เปนเงิน       257.01 บาท  

 5.15  คลิปบอรด จำนวน 6 ราคา/หนวย 83.18                      เปนเงนิ       499.08 บาท  

 รวมเปนเงนิ    4,279.53 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       299.57 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    4,579.10 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 

 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกบริการลูกคา 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  1,796.02 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  12 มิถุนายน 2563 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 1,796.02 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

 5.1 กระดาษถายเอกสาร A4 จำนวน 10 ราคา/หนวย 110.28 เปนเงนิ 1,102.80 บาท  

 5.2 ที่เย็บแม็กซ จำนวน 1 ราคา/หนวย 158.88 เปนเงิน 158.88 บาท  

 5.3 ดับเบิ้ลคลิบดำตรามา จำนวน 3 ราคา/หนวย 56.08 เปนเงิน 168.24 บาท  

 5.4     ยางลบดินสอ จำนวน 0.5 ราคา/หนวย 41.12                   เปนเงิน         20.56 บาท  

 5.5     แฟลชไดร32G จำนวน 1 ราคา/หนวย 172.90                 เปนเงนิ               172.90 บาท  

 5.6     กรรไกร จำนวน 1 ราคา/หนวย 55.14                            เปนเงิน                 55.14 บาท  

 รวมเปนเงนิ    1,678.52 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       117.50 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    1,796.02 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกบัญชีและประมวลผล 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  4,774.02 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  12 มิถุนายน 2563 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 4,774.02 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

 5.1 กระดาษโพสทอิท จำนวน 2 ราคา/หนวย 33.64 เปนเงิน 67.28 บาท  

 5.2 กาวแทงยูฮ ูจำนวน 3 ราคา/หนวย 86.00 เปนเงิน 258.00 บาท  

 5.3 แฟมแขวน สีแดง จำนวน 2 ราคา/หนวย 100.00 เปนเงนิ 200.00 บาท  

 5.4 เครื่องคิดเลข จำนวน 1 ราคา/หนวย 514.00 เปนเงิน 514.00 บาท  

 5.5 ตรายางตัวเลข 6หลกั จำนวน 1 ราคา/หนวย 49.53 เปนเงิน 49.53 บาท  

 5.6 สติ๊กเกอรใสA4 จำนวน 1 ราคา/หนวย 186.92 เปนเงิน 186.92 บาท  

 5.7 
5.8    
5.9 
5.10 
5.11 
5.12 
5.13 
5.14 
5.15 
5.16 

ซองน้ำตาล จำนวน 1 ราคา/หนวย 130.84 
แผนรองเมาส จำนวน 2 ราคา/หนวย 177.57 
ลวดเยบ็แมก็ซ จำนวน 3 ราคา/หนวย 151.40 
คลิปบอรด A4 จำนวน 2 ราคา/หนวย 51.40 
กระดาษถายเอกสาร A4 จำนวน 10 ราคา/หนวย 110.28 
ที่ถอนลวดตราชาง จำนวน 1 ราคา/หนวย 17.76 
ปลั๊กคอมพิวเตอร จำนวน 1 ราคา/หนวย 588.79 
ซองเอนกประสงคA4 จำนวน 7 ราคา/หนวย 18.69 
สติ๊กเกอรใสไฮ-เจ็ท จำนวน 1 ราคา/หนวย 177.57 
แฟมเจาะตราชาง สีมวง จำนวน 2 ราคา/หนวย 62.62 

เปนเงิน
เปนเงิน 
เปนเงิน 
เปนเงิน 
เปนเงิน 
เปนเงิน 
เปนเงิน 
เปนเงิน 
เปนเงิน 
เปนเงิน 

130.84 
355.14 
454.20 
102.80 

1,102.80 
17.76 

588.79 
130.83 
177.57 
125.24 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 รวมเปนเงนิ    4,461.70 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       312.32 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    4,774.02 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 

 
 
 
 
 
 



 

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกกอสราง 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2,296.99 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  12 มิถุนายน 2563 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 2,296.99 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

 5.1 กระดาษถายเอกสาร A4  จำนวน 5 ราคา/หนวย 110.28 เปนเงิน 551.40 บาท  

 5.2 เทปแฟลก จำนวน 6 ราคา/หนวย 51.40 เปนเงิน 308.40 บาท  

 5.3 แฟมออน A4 สีเขียว จำนวน 1 ราคา/หนวย 387.85 เปนเงิน 387.85 บาท  

 5.4 แฟมออน A4 สีชมพู จำนวน 1 ราคา/หนวย 387.85 เปนเงิน 387.85 บาท  

 5.5 ที่เย็บแม็กซ จำนวน 1 ราคา/หนวย 317.76 เปนเงิน 317.76 บาท  

 5.6 ลบคำผิดเพนเทล จำนวน 3 ราคา/หนวย 51.40 เปนเงิน 154.20 บาท  

 5.7 หมึกเติมตรามา สีน้ำเงิน จำนวน 2 ราคา/หนวย 8.41 เปนเงิน 16.82 บาท  

 5.8 ปากกาเคมี 2 หัว ตรามา จำนวน 2 ราคา/หนวย 11.22 เปนเงิน 22.44 บาท  

 รวมเปนเงนิ    2,146.72 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       150.27 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    2,296.99 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ บก.06 
 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซือ้จัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  443.01 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  12 มิถุนายน 2563 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 443.01 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

 5.1 กระดาษโนตกาว จำนวน 5 ราคา/หนวย 26.17 เปนเงิน 130.85 บาท  

 5.2     ปากยูนิบอลซิกโน จำนวน 2 ราคา/หนวย 48.60                เปนเงิน           97.20 บาท  

 5.3     เนนขอความ จำนวน 2 ราคา/หนวย 32.71                         เปนเงิน                   65.42 บาท  

 5.4     แฟมเสนอเซ็น จำนวน 1 ราคา/หนวย 120.56                  เปนเงิน              120.56 บาท  

 รวมเปนเงนิ       414.03 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%         28.98 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น       443.01 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ บก.06 
 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกมิเตอร 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  3,452.95 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  12 มิถุนายน 2563 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 3,452.95 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

 5.1 กระดาษA4 จำนวน 7 ราคา/หนวย 110.28 เปนเงิน 771.96 บาท  

 5.2     ปากกาน้ำมัน UNI สีดำ จำนวน 1 ราคา/หนวย 644.86        เปนเงิน        644.86 บาท  

 5.3     ลวดเยบ็แม็กซ จำนวน 1 ราคา/หนวย 117.76                      เปนเงิน                 117.76 บาท  

 5.4     เนนขอความ จำนวน 12 ราคา/หนวย 32.71                    เปนเงนิ              392.52 บาท  

 5.5     ลบคำผิดเพนเทล จำนวน 5 ราคา/หนวย 51.40                 เปนเงนิ              257.00 บาท  

 5.6     ที่เย็บแมก็ซ จำนวน 2 ราคา/หนวย 158.88                     เปนเงิน       317.76 บาท  

 5.7     ไมบรรทัด จำนวน 2 ราคา/หนวย 7.48                           เปนเงนิ           7.48 บาท  

 5.8     กระดาษโพสทอิท จำนวน 8 ราคา/หนวย 33.64                เปนเงิน               269.12 บาท  

 5.9     เทปยิงอักษร จำนวน 10 ราคา/หนวย 44.86                    เปนเงิน       448.60 บาท  

 รวมเปนเงนิ    3,227.06 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       225.89 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    3,452.95 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


