
บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรและรายละเอยีดค,าใขจ้า่ย 
ในการจดัซือ้จดัจา้งทีม่ใิชง่านกอ่สรา้ง

๑. ซ่ือโครงการ ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซ้ือ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๒๗,๙๖๓.๕๐.- บาท (รวมภาษมูีลค่าเพิม่)
๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วนัท ี.่.....1?..?...*!:?.'..?.?®..........

๔.® หมึกเคร่ืองพิมพ์ กลรอโ ]อก บ0๒โ ย่ีห้อ ก/พ!บ/VI รุ่น เทว)ผว) ก̂ รกก! ก๕๕๐๐ อผ จำนวน ๕ กล่องๆละ ๙,๒๐๐.-บาท 
เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐.- บาท

๔.๒ หมึกพิมพ์สี เผ ผ ก ! ! /พ ^  ย่ีห้อ กกรอเง รุ่น กวว)!/\แ^ 1๑๑๐ สีดำ (ของแท้) จำนวน ๒๕ กล่องๆละ ๒๒๕.-.บาท 
เป็นเงิน ๕,๖๒๕.-บาท

๔.๓ หมึกพิมพ์สี เผXชก! ! /พ ^  ย่ีห้อ กกร(วผ รุ่น กว(ว!/\ผ^ 1๑๑๐ สีฟ้า (ของแท้) จำนวน ๑๐ กล่องๆละ ๒๒๕.-บาท 
เป็นเงิน ๒,๒๕๐.-บาท

๔.๔หมึกพิมพ์สี เแ ผ ก !!/พ X ย ีห่ อ้  กก50ผ รุ่น กวว)!/พ X 1๑๑๐ สีชมพู (ของแท)้จำนวน ๕ กล่องๆละ ๒๒๕.-บาท 
เป็นเงิน ๑,๑๒๕.-บาท

๔.๕หมึกพิมพ์สี เผX)ก !!/พXยีห่อ้ กกรวพ รุ่น กวว)!/พ X 1๑๑๐ สีเหลือง (ของแท้) จำนวน ๑๐ กล่องๆละ ๒๒๕.-บาท 
เป็นเงิน ๒,๒๕๐.-บาท

๔.๖ หมึกเคร่ืองพิมพ์สี เผเอก! เทนเพ:บท๐กเอโ) ย่ีห้อ กกรอผ รุ่น พก-๓๕๒๑ (ดำ) จำนวน ๓๐ กล่องๆละ ๕๒๐.-บาท 
เป็นเงิน ๑๕,๖๐๐.-บาท

๔.๗ หมึกเคร่ืองพิมพ์สี เผเอก! เทน(กเกนท๐กเอก ย่ีห้อ กกรอแ รุ่น พก-๓๕๒๑ (ฟ้า) จำนวน ๒๐ กล่องๆละ ๕๒๐.-บาท 
เป็นเงิน ๑๐,๔๐๐.-บาท

๔.๘ หมึกเคร่ืองพิมพ์สี เผเอก! เทน(กเกนกอกเอก ย่ีห้อ กกรว)ผ รุ่น พก-๓๕๒๑ (ซมพู) จำนวน ๒๐ กล่องๆละ ๕๒๐.-บาท 
เป็นเงิน ๑๐,๔๐๐.-บาท

๔.๙ หมึกเคร่ืองพิมพ์สี เผเอก! IVเนแเกนท0ก!อก ย่ีห้อ กกรว)ก] รุ่น พก-๓๕๒๑ (เหลือง) จำนวน ๒๐ กล่องๆละ ๕๒๐.-บาท 
เป็นเงิน ๑๐,๔๐๐.-บาท

๔.๑๐ หมึกเคร่ืองพิมพ์สี กลรอ)' ว๐๒โ(/\๔) ย่ีห้อ กกรอผ รุ่น /\ก-๐๒๙๐๐ผ สีดำ จำนวน ๑๐ กล่องๆละ ๓,๐๐๐.-บาท
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท

๔.๑๑ หมึกเคร่ืองพิมพ์สี กลรรโ วอ๒โ(/\๔) ย่ีห้อ กกรว)ผ รุ่น /\ก-๐๒๙๐๐แ สีเหลือง จำนวน ๘ กล่องๆละ ๓1๑๕๐.-บาท 
เป็นเงิน ๒๕,๒๐๐.-บาท

๔.๑๒ หมึกเคร่ืองพิมพ์สี กลรอโ วอ๒โ(/\๔) ย่ีห้อ กกรว)ผ รุ่น /\ก-๐๒๙๐๐แ สีฟ้า จำนวน ๖ กล่องๆละ ๓,๑๕๐.-บาท
เป็นเงิน ๑๘,๙๐๐.-บาท

๔.๑๓ หมึกเคร่ืองพิมพ์สี กลรอโ วอ๒โ(/\๔) ย่ีห้อ กกร(วผ รุ่น ^ ก-๐๒๙๐๐แ สีซมพู จำนวน ๖ กล่องๆละ ๓,๑๕๐.-บาท
เป็นเงิน ๑๘,๙๐๐.-บาท

๔.๑๔ หมึกเคร่ืองพิมพ์ กลรอโบอก (ขาว-ดำ) ย่ีห้อ กกรว)ผ รุ่น /\ก-เท๔๐๐อแ จำนวน ๑๐ กล่องๆละ ๑,๖๐๐.-บาท
เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๒๑๓,๐๕๐.๐๐ บาท
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๑๔,๙๑๓.๕๐ บาท
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๒๗,๙๖๓.๕๐ บาท



-' ๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง สืบจากท้องตลาด ๓ ราย
๕.๑ บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซลโซร่ี จำกดั ๒๒๗,๙๖๓.๕๐.-'บาท รวมภาษมูีลค่าเพิม่ 
๕.๒ บริษัท แม็กซ์ ฟอร์จูน จำกัด ๒๙๙,๐๖(ะ.๐๐.-บาท รวมภาษมูีลค่าเพิม่ 
(ะ.๓ บริษัท ออฟVเศ ไดเรคท์ จำกดั ๒๖(ะ,๗๘๘.๐๐.-บาท รวมภาษมูีลค่าเพิม่ 

๖. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้กัาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
๖.® นางสาวกัญญารัตน์ รีละซาติ พนักงานธุรการ ๕ กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซ้ือ 
๖.๒ นางสาวติราณ ี พรมบุตร พนักงานธุรการ ๓ กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซ้ือ 
๖.๓ นายครายทุธ ์ ฟูแสง พนักงานธุรการ ๑ กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซ้ือ


