
                   
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างหลัก 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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 “ส ำนักงำนมีนโยบำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในกำรจดัซื้อจดัจ้ำงของส ำนักงำน 

จะด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส ยตุิธรรม โดยค ำนงึถึงประโยชน์ของส ำนักงำนเป็นส ำคัญ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

“ส านักงานมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน 
จะด าเนินการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักงานเป็นส าคัญ” 

 

1. ชื่อโครงการ   การจัดซื้อชุดท างาน 
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 3,429,000 บาท ประกอบด้วย 
    2.1  โต๊ะท างาน ผช.ผอ.แบบคู่ (1 ชุดมี 2 ตัว) จ านวน 12 ตัว เป็นเงิน 456,000 บาท (ตัวละ 38,000 บาท)  
    2.2  โต๊ะท างาน ผช.ผอ. แบบเดี่ยว  จ านวน 1 ตัว   เป็นเงิน 50,000 บาท 
    2.3  เก้าอ้ีหน้าโต๊ะท างาน ผช.ผอ. จ านวน 40 ตัว   เป็นเงิน 200,000 บาท  (ตัวละ 5,000 บาท) 
    2.4  ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน 2 ชัน้  จ านวน 30 ตู้           เป็นเงิน 132,000 บาท  (ตู้ละ 4,400 บาท)   
    2.5  ตู้ไม้บานเปิด 2 บาน จ านวน 12 ตู ้              เปน็เงิน 72,000 บาท   (ตู้ละ 6,000 บาท) 
    2.6  ตู้เก็บของ 3 ชั้น  จ านวน 50 ตู้                   เปน็เงิน 275,000 บาท  (ตู้ละ 5,500 บาท) 
    2.7  โต๊ะท างานเจ้าหน้าที่ จ านวน 44 ตัว เป็นเงิน 2,244,000 บาท  (ตัวละ 51,000 บาท) 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)         7 สิงหาคม 2558 
    เป็นเงิน 1,605,855 บาท  ประกอบด้วย 
   3.1 โต๊ะท างาน ผช.ผอ. แบบคู่ (1 ชุดมี 2 ตัว) จ านวน 12 ตัว เป็นเงิน 287,100 บาท (ตัวละ 23,925 บาท) 
   3.2  โต๊ะท างาน ผช.ผอ. แบบเดี่ยว จ านวน 1  ตัว เป็นเงิน 28,044 บาท  
   3.3  เก้าอ้ีหน้าโต๊ะท างาน ผช.ผอ. จ านวน 40 ตัว เป็นเงิน 106,800 บาท   (ตัวละ 2,670 บาท) 
   3.4  ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน 2 ชั้น  จ านวน 30 ตู้         เป็นเงิน 89,280 บาท    (ตู้ละ 2,976 บาท) 
   3.5  ตู้ไม้บานเปิด 2 บาน จ านวน 12 ตู้             เป็นเงิน 43,992 บาท   (ตู้ละ 3,666 บาท) 
   3.6  ตู้เก็บของ 3 ชั้น  จ านวน 50 ตู้                เป็นเงนิ 198,300 บาท   (ตู้ละ 3,966 บาท) 
   3.7  โต๊ะท างานเจ้าหน้าที่ จ านวน 44 ตัว          เป็นเงนิ 852,339 บาท  (ตัวละ 19,371.33 บาท) 

 4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) รายการที่ 3.1- 3.6  สืบราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ได้แก่ 
      บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) และรายการที่ 3.7  สืบจากผู้แทนจ าหน่ายเออร์นิเจอร์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

    4.1  บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน)                                               
    4.2  บริษัท โมเดอร์นออร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
    4.3  บริษัท เพอร์เอ็คท์ ออออิศ เออร์นิเจอร์ จ ากัด 

 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
     5.1 นายไกรยงค์ ชัยจิรารักษ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวุโส งานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ 
     5.2 นางสุวรรณี หาญพานิชเจริญ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 


