
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
“ส านักงานมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน 

จะด าเนินการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักงานเป็นส าคัญ” 

 

1. ชื่อโครงการ   การจัดซื้อเฟอร์นิเจอรช์ุดท างาน 
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1019,800 บาท ประกอบด้วย 
     2.1  โต๊ะท างาน ผอ.จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 52,000 บาท (ตัวละ 26,000 บาท) 
     2.2   เก้าอี้หน้าโต๊ะท างาน ผอ.จ านวน 18 ตัว เป็นเงิน 99,000 บาท (ตัวละ 5,500 บาท) 
     2.3  โต๊ะท างาน ผช.ผอ.แบบคู่ (1 ชุดมี 2 ตัว) จ านวน 4 ตัว เป็นเงิน 152,000 บาท (ตัวละ 38,000 บาท)  
     2.4  โต๊ะท างาน ผช.ผอ. แบบเดี่ยวซ้าย  จ านวน 2 ตัว   เป็นเงิน 100,000 บาท (ตัวละ 50,000 บาท) 
     2.5  โต๊ะท างาน ผช.ผอ. แบบเดี่ยวขวา จ านวน 1 ตัว   เป็นเงิน 50,000 บาท 
     2.6   เก้าอี้หน้าโต๊ะท างาน ผช.ผอ. จ านวน 8 ตัว   เป็นเงิน 40,000 บาท  (ตัวละ 5,000 บาท) 
     2.7  โต๊ะประชุม แบบกลม จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 84,000 บาท 
     2.8   ตูเ้ตี้ยบานเปิด 2 ชั้น  จ านวน 10 ตู้   เป็นเงิน 60,000 บาท  (ตู้ละ 6,000 บาท)  
     2.9   เก้าอี้ประชุม จ านวน 18 ตัว เป็นเงิน 118,800 บาท (ตัวละ 6,600 บาท) 
   2.10   โต๊ะประชุมกลมผู้บริหาร ขนาด 140 cm จ านวน 9 ตัว เป็นเงิน 144,000 บาท (ตัวละ 16,000 บาท) 
   2.11   ตู้เอกสารสูง จ านวน 6 ตู้ เป็นเงิน 120,000 บาท (ตู้ละ 20,000 บาท) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    11 พฤศจิกายน 2558 
    เป็นเงิน 586,917.60 บาท  ประกอบด้วย 
    3.1  โต๊ะท างาน ผอ.จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 24,624 บาท (ตัวละ 12,312 บาท) 
    3.2   เก้าอี้หน้าโต๊ะท างาน ผอ.จ านวน 18 ตัว เป็นเงิน 52,531.20 บาท (ตัวละ 2,918.40 บาท) 
    3.3   โต๊ะท างาน ผช.ผอ.แบบคู่ (1 ชุดมี 2 ตัว) จ านวน 4 ตัว เป็นเงิน 84,793.20 บาท (ตัวละ 21,198.30 บาท)  
    3.4   โต๊ะท างาน ผช.ผอ. แบบเดี่ยวซ้าย  จ านวน 2 ตัว   เป็นเงิน 48,769.20 บาท (ตัวละ 24,384.60 บาท) 
    3.5   โต๊ะท างาน ผช.ผอ. แบบเดี่ยวขวา จ านวน 1 ตัว   เป็นเงิน 24,384.60 บาท 
    3.6    เก้าอี้หน้าโต๊ะท างาน ผช.ผอ. จ านวน 8 ตัว   เป็นเงิน 20,292 บาท  (ตัวละ 2,536.50 บาท) 
    3.7   โต๊ะประชุม แบบกลม จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 47,606.40 บาท 
    3.8    ตูเ้ตี้ยบานเปิด 2 ชั้น  จ านวน 10 ตู้   เป็นเงิน 34,827 บาท  (ตู้ละ 3,482.70บาท)  
    3.9    เก้าอี้ประชุม จ านวน 18 ตัว เป็นเงิน 111,600 บาท (ตัวละ 6,200 บาท) 
   3.10   โต๊ะประชุมกลมผู้บริหาร ขนาด 140 cm จ านวน 9 ตัว เป็นเงิน 101,592 บาท (ตัวละ 11,288 บาท) 
   3.11   ตู้เอกสารสูง จ านวน 6 ตู้ เป็นเงิน 35,898 บาท (ตู้ละ 5,983 บาท) 
 
 
 
 
 
         4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  รายการที่ 3.1- 3.6  สืบราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง  
    และรายการที่ 3.7  สืบจากผู้แทนจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 3 ราย  ดังน้ี 
    4.1 บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน)                     4.2 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
    4.3 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด  
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                       ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
“ส านักงานมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน 
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4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
     รายการที่ 3.1- 3.8          สืบราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง คือ บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) 
     รายการที่ 3.9                 สืบราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง คือ บริษัท ครีเอทีฟ ออฟฟิศ โซลูชั่น จ ากัด 
     รายการที่ 3.10 -3.11       สืบจากผู้แทนจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 3 ราย  ดังน้ี 
                                           4.1 บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน)                     
                                           4.2 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด  
                                           4.3 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
    5.1  นายไกรยงค์ ชัยจิรารักษ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวุโส งานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ 
    5.2  นางสุวรรณี หาญพานิชเจริญ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 


