
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างหลัก 
 

  
๑. ชื่อโครงการ   การจัดซื้อชุดท างาน 
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๘๑,๐๒๐  บาท ประกอบด้วย 
      ๒.๑ โต๊ะท างาน ผช.ผอ. แบบคู่ (๑ชุดมี ๒ ตัว) จ านวน ๒๐ ตัว  ตัวละ ๒๘,๗๗๓.๕๐ บาท 
               เป็นเงิน ๕๗๕,๔๗๐ บาท 
      ๒.๒ โต๊ะท างาน ผช.ผอ. แบบเดี่ยว  จ านวน ๑o  ตัว ตัวละ ๓๖,๔๔๒ บาท         
                เป็นเงิน ๓๖๔,๔๒๐ บาท  
      ๒.๓  เก้าอี้หน้าโต๊ะท างาน ผช.ผอ. จ านวน ๖๐ ตัว ตัวละ ๓,๗๑๐ บาท เป็นเงิน ๒๒๒,๖๐๐ บาท 
      ๒.๔  ตู้เอกสารแบบมีหน้าบานทึบ จ านวน ๓o ตู้ ตู้ละ ๔,๖๒๗ บาท เป็นเงิน ๑๓๘,๘๑o บาท 
      ๒.๕ โต๊ะท างานรองเลขาธิการและผช.เลขาธิการ จ านวน ๒ ตัว ตัวละ ๒๖,๑๐๐ บาท เป็นเงิน    
   ๕๒,๒๐๐ บาท 
      ๒.๖  โต๊ะท างาน ผอฝ. จ านวน  ๒ ตัว ตัวละ ๒๒,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๕,๖๐๐ บาท 
      ๒.๗  เก้าอี้หน้าโต๊ะท างาน ผอฝ. จ านวน ๖ ตัว ตัวละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท 
      ๒.๘  ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน ๒ ชั้น จ านวน ๒ ตัว ตัวละ ๔,๙๖๐ บาท เป็นเงิน ๙,๙๒๐.๐๐ บาท 
      ๒.๙   เก้าอี้หน้าโต๊ะท างาน ผช.เลขาธิการ จ านวน ๒ ตัว ตัวละ ๖,๕oo บาท  เป็นเงิน ๓๙,ooo บาท 
                รวมเป็นเงิน ๑,๔๘๑,๐๒๐.๐๐ บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    31 ตุลาคม 2557 
      ๓.๑ โต๊ะท างาน ผช.ผอ. แบบคู่ (๑ชุดมี ๒ ตัว) จ านวน ๒๐ ตัว  ตัวละ ๒๒,๖๐๗.๗๕ บาท 
               เป็นเงิน ๔๕๒,๑๕๕ บาท 
      ๓.๒ โต๊ะท างาน ผช.ผอ. แบบเดี่ยว  จ านวน ๑o  ตัว ตัวละ ๒๘,๖๓๓ บาท         
                เป็นเงิน ๒๘๖,๓๓๐ บาท  
      ๓.๓  เก้าอี้หน้าโต๊ะท างาน ผช.ผอ. จ านวน ๖๐ ตัว ตัวละ ๒,๔๔๗.๕๐บาท   
 เป็นเงิน ๑๔๖,๘๕๐ บาท 
      ๓.๔  ตู้เอกสารแบบมีหน้าบานทึบ จ านวน ๓o ตู้ ตู้ละ ๓,๖๓๕.๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๙,๐๖๕ บาท 
      ๓.๕ โต๊ะท างานรองเลขาธิการและผช.เลขาธิการ จ านวน ๒ ตัว ตัวละ ๑๔,๑๔๐.๕๐ บาท                    
 เป็นเงิน ๒๘,๒๘๑ บาท 
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       ๓.๖  โต๊ะท างาน ผอฝ. จ านวน  ๒ ตัว ตัวละ ๑๓,๑๒๘.๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๖,๒๕๗ บาท 
      ๓.๗  เก้าอี้หน้าโต๊ะท างาน ผอฝ. จ านวน ๖ ตัว ตัวละ ๒,๘๑๖ บาท เป็นเงิน ๑๖,๘๙๖ บาท 
      ๓.๘  ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน ๒ ชั้น จ านวน ๒ ตัว ตัวละ ๒,๗๒๘ บาท เป็นเงิน ๕,๔๕๖ บาท 
      ๓.๙  เก้าอี้หน้าโต๊ะท างาน ผช.เลขาธิการ จ านวน ๖ ตัว ตัวละ ๖,๔๑๐ บาท 
               เป็นเงิน ๓๘,๔๖๐ บาท 
               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๙,๗๕๐ บาท   
 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาจากการสอบถามเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงคือ 
     บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) 
     บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
     ๕.๑ นายไกรยงค์ ชัยจิรารักษ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวุโส งานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ 
     ๕.๒ นางสุวรรณี หาญพานิชเจริญ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 
 


