
 

 
แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกบริหารงานทั่วไป 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2,715.16 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  19 ตลุาคม 2563 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 2,715.16 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

 5.1 ตรายางวันที่ไทย จำนวน 2 ราคา/หนวย 62.62 เปนเงิน 125.24 บาท  

 5.2 เทปลบคำผิด จำนวน 4 ราคา/หนวย 35.51 เปนเงิน 142.04 บาท  

 5.3 เหล็กฉากคั่นหนังสือใหญ จำนวน 2 ราคา/หนวย 144.93 เปนเงิน 289.86 บาท  

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

 5.5     ไมบรรทัดแข็ง จำนวน 1 ราคา/หนวย 3.74                       เปนเงิน                3.74 บาท  

 5.6     กระดาษถายเอกสารสี A4 จำนวน 10 ราคา/หนวย 158.88  เปนเงิน                  1,588.80      บาท  

 รวมเปนเงนิ    2,537.53 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       177.63 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    2,715.16 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกบริการลูกคา 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  1,935.96 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  19 ตลุาคม 2563 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 1,935.96 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 ทีส่มุดสงหนงัสือ A5 จำนวน 2 ราคา/หนวย 39.25 เปนเงนิ 78.50 บาท  

 5.3 ปากกาน้ำเงิน จำนวน 10 ราคา/หนวย 16.82 เปนเงิน 168.20 บาท  

 5.4     ปากกาน้ำเงนิ 0.5 จำนวน 4 ราคา/หนวย 34.58               เปนเงิน       138.32 บาท  

 5.5     เมาส จำนวน 1 ราคา/หนวย 186.92                             เปนเงิน               186.92 บาท  

 5.6     เทมเพลตรวม จำนวน 2 ราคา/หนวย 14.02                     เปนเงนิ                 28.04 บาท  

 5.7     เทปลบคำผิด จำนวน 3 ราคา/หนวย 35.51                      เปนเงิน               106.53 บาท  

 รวมเปนเงนิ    1,809.31 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       126.65 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    1,935.96 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกบัญชีและประมวลผล 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2,606.91 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที ่ 19 ตลุาคม 2563 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 2,606.91 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

 5.1 ดินสอทำขอสอบ 2B จำนวน 1 ราคา/หนวย 186.92 เปนเงิน 186.92 บาท  

 5.2 ตลับหมึกตรามา จำนวน 3 ราคา/หนวย 69.15 เปนเงิน 207.45 บาท  

 5.3 ปากกา สีน้ำเงิน จำนวน 12 ราคา/หนวย 16.82 เปนเงิน 201.84 บาท  

 5.4 ปากกา สีแดง จำนวน 12 ราคา/หนวย 16.82 เปนเงิน 201.84 บาท  

 5.5 กระดาษ A4 จำนวน 5 ราคา/หนวย 110.28 เปนเงิน 551.40 บาท  

 5.6 ตรายางวนัที่พรอม “จายแลว” จำนวน 1 ราคา/หนวย 48.60 เปนเงิน 48.60 บาท  

 5.7 ฟลมอินเด็กซ ตราชาง จำนวน 2 ราคา/หนวย 35.51 เปนเงิน 71.02 บาท  

 5.8 กระดาษโพสทอินโนต 5 ส ีจำนวน 2 ราคา/หนวย 57.94 เปนเงิน 115.88 บาท  

 5.9 กระดาษโนตกาว 3*3 จำนวน 1 ราคา/หนวย 23.36 เปนเงิน 23.36 บาท  

 5.10 ตรายางวันที่อารบิค จำนวน 1 ราคา/หนวย 62.62 เปนเงิน 62.62 บาท  

 5.11 ตรายางวันที่ไทย จำนวน 1 ราคา/หนวย 62.62 เปนเงิน 62.62 บาท  

 5.12 ซองน้ำตาล 9x12 จำนวน 1 ราคา/หนวย 121.50 เปนเงิน 121.50 บาท  

 5.13 ซองขยายขาง จำนวน 1 ราคา/หนวย 228.97 เปนเงิน 228.97 บาท  

 5.14 ตรายางวันที่ไทย จำนวน 1 ราคา/หนวย 62.62 เปนเงิน 62.62 บาท  

 5.15 ลบคำผิดเพนเทล จำนวน 2 ราคา/หนวย 51.40 เปนเงิน 102.80 บาท  

 5.16 เมาส จำนวน 1 ราคา/หนวย 186.92 เปนเงิน 186.92 บาท  

 รวมเปนเงนิ    2,436.36 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       170.55 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    2,606.91 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 

 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกกอสราง 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2,537.99 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  19 ตุลาคม 2563 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 2,537.99 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

 5.1 กระดาษ A4 จำนวน 7 ราคา/หนวย 110.28 เปนเงิน 771.96 บาท  

 5.2 เทปแฟลก จำนวน 12 ราคา/หนวย 51.40 เปนเงิน 616.80 บาท  

 5.3 กระดาษโนต จำนวน 6 ราคา/หนวย 21.50 เปนเงิน 129.00 บาท  

 5.4 สติ๊กเกอรโนต 3*3 จำนวน 3ราคา/หนวย 17.76  เปนเงิน 53.28 บาท  

 5.5 ปากกาน้ำเงิน จำนวน 12 ราคา/หนวย 12.15  เปนเงนิ 145.80 บาท  

 5.6 ปากกาแดง  จำนวน 6 ราคา/หนวย 16.82  เปนเงิน 100.92 บาท  

 5.7 สติ๊กเกอรใส A4 จำนวน 1 ราคา/หนวย 186.92  เปนเงิน 186.92 บาท  

 5.8 กระดาษสีทำปก จำนวน 5 ราคา/หนวย 25.23  เปนเงิน 126.15 บาท  

 5.9 แฟมเสนอเซ็น จำนวน 2 ราคา/หนวย 120.56  เปนเงนิ 241.12 บาท  

 รวมเปนเงนิ    2,371.95 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       166.04 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    2,537.99 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

แบบ บก.06 
 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกมเิตอร 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  1,158.99 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  19 ตุลาคม 2563 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 1,158.99 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

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

 5.2     เครื่องเหลาดินสอ จำนวน 1 ราคา/หนวย 224.30              เปนเงิน         224.30 บาท  

 5.3     ดินสอดร็ดตติ้ง 0.5 จำนวน 1 ราคา/หนวย 100.00               เปนเงิน                 100.00 บาท  

 5.4     ไสดินสอร็ตติ้ง 0.5 จำนวน 2 ราคา/หนวย 27.10              เปนเงิน                   54.20 บาท            

 5.5     มีดคตัเตอรใหญ จำนวน 2 ราคา/หนวย 37.38                  เปนเงิน         74.76 บาท  

 5.6     ใบมีดคตัเตอร จำนวน 3 ราคา/หนวย 26.17                    เปนเงิน         78.51 บาท  

 รวมเปนเงนิ    1,083.17 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%         75.82 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    1,158.99 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิน่    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ บก.06 
 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  590.00 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  19 ตุลาคม 2563 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 590.00 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

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

 รวมเปนเงนิ       551.40 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%         38.60 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น       590.00 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 
 

 


