
 

 
แบบ บก.06 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกบริหารงานทั่วไป 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  1,058.03 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  20 มกราคม 2564 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 1,058.03 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

 5.1 กระดาษA4 จำนวน 2 ราคา/หนวย 110.28 เปนเงนิ 220.56 บาท  

 5.2 ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ำเงิน จำนวน 4 ราคา/หนวย 11.22 เปนเงิน       44.88 บาท  

 5.3 โฟมเทป จำนวน 1 ราคา/หนวย 185.05 เปนเงนิ 185.05 บาท  

 5.4 สมุดสงหนังสือ จำนวน 6 ราคา/หนวย 39.25 เปนเงนิ 235.50 บาท  

 5.5 ถานอัลคาฯ AAA จำนวน 3 ราคา/หนวย 76.64 เปนเงิน 229.92 บาท  

 5.6 ปากกาน้ำเงิน จำนวน 6 ราคา/หนวย 12.15 เปนเงิน 72.90 บาท  

 รวมเปนเงนิ       988.81 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%         69.22 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    1,058.03 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ บก.06 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกบริการลูกคา 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2,823.92 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  20 มกราคม 2564 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 2,823.92 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 ปากกาน้ำเงิน จำนวน 10 ราคา/หนวย 16.82 เปนเงิน 168.20 บาท  

 5.3 เครือ่งคดิเลข จำนวน 1 ราคา/หนวย 485.98 เปนเงนิ 485.98 บาท  

 5.4 เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 ราคา/หนวย 111.22 เปนเงิน 111.22 บาท  

 5.5 ลบคำผิดเพนเทล จำนวน 5 ราคา/หนวย 45.79 เปนเงิน 228.95 บาท  

 5.6 ฟุตเหล็ก 12” จำนวน 2 ราคา/หนวย 23.36 เปนเงนิ 46.72 บาท  

 5.7 ปากกาเคมี 2 หัว น้ำเงนิ จำนวน 3 ราคา/หนวย 11.22 เปนเงิน 33.66 บาท  

 5.8 กาวแทงยูฮ ูจำนวน 3 ราคา/หนวย 59.81 เปนเงิน 179.43 บาท  

 5.9 กระดาษโนตกาว 12x50 จำนวน 2 ราคา/หนวย 26.17 เปนเงิน 52.34 บาท  

 5.10 กระดาษโนตกาว 2x3 จำนวน 2 ราคา/หนวย 20.56 เปนเงนิ 41.12 บาท  

 5.11 กระดาษโนตกาว 3x3 จำนวน 2 ราคา/หนวย 23.36 เปนเงิน 46.72 บาท  

 5.12 สมุดปกน้ำเงิน จำนวน 4 ราคา/หนวย 35.51 เปนเงิน 142.04 บาท  

 รวมเปนเงนิ    2,639.18 บาท  

 ภาษีมลูคาเพ่ิม 7%       184.74 บาท  

 รวมเปนเงินทัง้สิ้น    2,823.92 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ บก.06 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกบัญชีและประมวลผล 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  1,663.98 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที ่ 20 มกราคม 2564 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 1,663.98 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

 5.1 คียบอรดคอมฯ จำนวน 1 ราคา/หนวย 242.99 เปนเงิน 242.99 บาท  

 5.2 ลวดเย็บแม็กซ จำนวน 2 ราคา/หนวย 117.76 เปนเงิน 235.52 บาท  

 5.3 กาวแทงยูฮู จำนวน 2 ราคา/หนวย 59.81 เปนเงิน 119.62 บาท  

 5.4 กระดาษA4 จำนวน 3 ราคา/หนวย 110.28 เปนเงิน 330.84 บาท  

 5.5 แผนรองเมาส จำนวน 2 ราคา/หนวย 117.57 เปนเงิน 355.14 บาท  

 5.6 แผนใสสำหรับทำปก จำนวน 1 ราคา/หนวย 168.23 เปนเงนิ 168.23 บาท  

 5.7 หมึกน้ำเตมิจาน จำนวน 4 ราคา/หนวย 13.08 เปนเงิน 52.32 บาท  

 5.8 คลิปบอรดพลาสติกA4 จำนวน 2 ราคา/หนวย 25.23 เปนเงนิ 50.46 บาท  

 รวมเปนเงนิ    1,555.12 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       108.86 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    1,663.98 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบ บก.06 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกกอสราง 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2,129.95 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  20 มกราคม 2564 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 2,129.95 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

 5.1 กระดาษA4 จำนวน 6 ราคา/หนวย 110.28 เปนเงิน 661.68 บาท  

 5.2 เทปแฟลก3M จำนวน 12 ราคา/หนวย 51.40 เปนเงิน 616.80 บาท  

 5.3 กระดาษโนตกาว 3x3 จำนวน 6 ราคา/หนวย 23.36 เปนเงนิ 140.16 บาท  

 5.4 มีดคัทเตอร จำนวน 1 ราคา/หนวย 14.02 เปนเงนิ 14.02 บาท  

 5.5 กาวแทงยูฮู จำนวน 3 ราคา/หนวย 59.81 เปนเงนิ 179.43 บาท  

 5.6 ซองเอนกประสงค A4 จำนวน 2 ราคา/หนวย 18.69 เปนเงิน 37.35 บาท  

 5.7 ถานอัลคาฯ AA จำนวน 2 ราคา/หนวย 76.64 เปนเงนิ 153.28 บาท  

 5.8 แฟมเจาะตราชางสีเขียว จำนวน 3 ราคา/หนวย 62.62 เปนเงนิ 187.86 บาท  

 รวมเปนเงนิ    1,990.61 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       139.34 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    2,129.95 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิน่    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ บก.06 
 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกมเิตอร 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  1,740.96 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  20 มกราคม 2564 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 1,740.96 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงทีม่าของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

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

 5.2 กระดาษคละสี A4 จำนวน 3 ราคา/หนวย 23.36 เปนเงิน 70.08 บาท  

 5.3 ลบคำผิดเพนเทน จำนวน 6 ราคา/หนวย 51.40 เปนเงิน 308.40 บาท  

 5.4 แฟมเสนอเซ็น จำนวน 4 ราคา/หนวย 120.56 เปนเงิน 482.24 บาท  

 5.5 ปายสติ๊กเกอร จำนวน 2 ราคา/หนวย 37.38 เปนเงิน 74.76 บาท  

 5.6 แฟลชไดรท 32GB จำนวน 1 ราคา/หนวย 140.19 เปนเงิน 140.19 บาท  

 รวมเปนเงนิ    1,627.07 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       113.89 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    1,740.96 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิน่    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

แบบ บก.06 
 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
2. หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง  
3. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  1,917.98 บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่  20 มกราคม 2564 (สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถ่ิน) 

เปนเงิน 1,917.98 บาท 
 

 ราคา/หนวย (ถามี) -   บาท   

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)    

 5.1 เทปแฟลก จำนวน 6 ราคา/หนวย 51.40 เปนเงิน 308.40 บาท  

 5.2 แฟมออน จำนวน 2 ราคา/หนวย 387.85 เปนเงิน 775.70 บาท  

 5.3 ไมบรรทัด จำนวน 2 ราคา/หนวย 23.36 เปนเงิน 46.72 บาท  

 5.4 กระดาษA4 จำนวน 6 ราคา/หนวย 110.28 เปนเงนิ 661.68 บาท  

 รวมเปนเงนิ    1,792.50 บาท  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       125.48 บาท  

 รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    1,917.98 บาท  

6. 
 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน   

สืบราคาจากผูขายในตลาดของทองถิ่น    

 
 

 


