
รายงานการวเิคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้าง งบลงทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ดับ

ที� 
รายการ 

วธีิการ 

จัดซื�อจัดจ้าง 

งบประมาณที� 

ได้รับอนุมัติ 

(1) 

งบประมาณที� 

ใชจ้ริง 

(2) 

ประหยดั 

งบประมาณ 

(1)-(2) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

เพื�อการปรับปรุง 

1. ทาํเขื�อนกั�นลาํรางระบายนํ�า อู่บางเขน สอบราคา 240,000.- - - - วงเงินงบประมาณตํ�ากว่า 

ราคากลางค่าก่อสร้าง จึง 

ยกเลิกและให้ดาํเนินการ 

ในปีงบประมาณ 2559 

ควรมีการออกแบบ

และ 

คาํนวณราคากลางก่อน 

นาํเสนอขอ

งบประมาณ 

2. ปั�มนํ�าไม่ตํ�ากวา่ 100 บาร์ (2 เครื�อง) ตกลงราคา 60,000.- 39,590.- 20,410.- 34.02 - - 

3. เครื�องแวค็คั�ม (2 เครื�อง)  

 สอบราคา 

32,000.- 22,470.- 9,530.- 29.78 - - 

4. ถงัเชื�อมแก๊ส+ถงัลมพร้อมสายเชี�อม 

พร้อมอุปกรณ์ติดตั�ง (2 ชุด) 
28,000.- 27,820.- 180.- 0.64 - - 

5. จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดเส้น

ทแยงมุม 150 นิ�ว (3 เครื�อง) 

 

    

  สอบราคา 

71,700.- 46,545.- 25,155.- 35.08 
เนื�องจากทั�ง2รายการ 

รวมกนัแลว้ไม่เกินวงเงิน

อนุมติั (ราย-ละเอียดตาม

หนงัสือที�งป.192/2557 

ลว. 26 พ.ย. 57) 

- 

6. เครื�องฉายโปรเจคเตอร์ (3 เครื�อง) 110,700.- 119,989.80 - - - 

7. ปริ�นเตอร์สีอิ�งเจท ขนาดใหญ่ (1 

เครื�อง) 

สอบราคา 635,000.- 265,360.- 369,640.- 58.21 - - 

8. แท่นประกาศ หรือแท่นบรรยาย (1 ตวั)  

 

ประกวด 

ราคา 

15,000.- 8,239.- 6,761.- 45.07 - - 

9. โตะ๊ประชุมตวั U พร้อมเกา้อี�สาํนกังาน 

(2 ชุด) 
460,000.- 189,176.- 270,824.- 58.87 - - 

10. โตะ๊ประชุมตวั U (3 ชิ�น ยาว 8 เมตร)  

(1 ชุด) 
37,500.- 21,935.- 15,565.- 41.51 - - 
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11. ชุดรับแขก (4 ชุด)  

     ประกวด 

      ราคา 

 

200,000.- - - - มีการกาํหนด 

คุณลกัษณะไม่ 

ชดัเจน จึงทาํให้ไม่มี 

ผูเ้สนอราคารายใด 

ผา่นคุณลกัษณะ 

ควรกาํหนดตามคุณลกัษณะ 

เฉพาะครุภณัฑข์อง สงป. 

ก่อน หากไม่มีให้กาํหนด 

ตามความตอ้งการแต่ห้าม 

ขดักบัระเบียบขอ้บงัคบัฯ 

พสัดุ 

12. Podium Amplifier (1 ตวั) 18,000.- - - - 

13. โพรเดี�ยมอคิลิค (1 ตวั) 12,000.- - - - 

14. ชุดโตะ๊ประกอบดว้ยเกา้อี�  4 ตวั (1 ชุด) 20,000.- - - - 

15. กลอ้งถ่ายรูป DSL 16 ลา้นพิกเซล (8 ตวั) ตกลงราคา 80,000.- 15,365.- 64,635.- 80.79 - - 

16. กลอ้งบนัทึกภาพเคลื�อนไหว (ชนิดเสียบ 

สายไมโครโฟน) (1 ตวั) 
สอบราคา 35,000.- 30,602.- 4,398.- 12.57 - - 

17. ชุมสายโทรศพัท ์(10 จุด) รวมติดตั�ง  

      

     วธีิพิเศษ 

40,000.- 38,000.- 2,000.- 5.00  

    ดาํเนินการโดยวธีิ 

   สอบราคาแลว้ไมไ้ด ้

   ผลดี 

- 

18. ตูส้าขาโทรศพัท ์24 Port 8 สายนอก 24 

สายใน 
42,000.- 40,000.- 2,000.- 4.76 - 

19. เครื�องโทรสาร (5 เครื�อง) 50,000.- 43,500.- 6,500.- 13.00 - 

20. เครื�องสูบนํ�า ขนาดใหญ่ (1 เครื�อง) ตกลงราคา 70,000.- 58,315.- 11,685.- 16.69 - - 

21. เครื�องกรองนํ�า (3 เครื�อง) สอบราคา 90,000.- 62,565.- 27,405.- 30.45 - - 

22. เครื�องดูดฝุ่ น (2 เครื�อง) ตกลงราคา 30,000.- 30,000.- - - - - 

23. อุปกรณ์ดบัเพลิง (2 ชุด) ตกลงราคา 60,000.- 17,120.- 42,880.- 71.47 - - 

24. เครื�องนบัเหรียญ (3 เครื�อง)  

  สอบราคา 

131,610.- 118,500.- 13,110.- 9.96 - - 

25. เครื�องนบัธนบตัร (2 เครื�อง) 107,800.- 30,000.- 77,800.- 72.17 - - 

26. เครื�องนบัธนบตัร (1 เครื�อง) 16,000.- 14,900.- 1,100.- 6.87 - - 
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27. ตูเ้ซฟ (1 หลงั) ตกลงราคา 39,900.- 35,310.- 4,590.- 11.50 - - 

28. เครื�องโรเนียวดิจิตอล (2 เครื�อง) สอบราคา 170,000.- 99,082.- 70,918.- 41.72 - - 

29. 

เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั�ง 

พื�นหรือแขวนพร้อมติดตั�งมีสวงิขนาดไม่ 

ตํ�ากวา่ 13,000 BTU มีระบบฟอกอากาศ 

(3 เครื�อง) 

 

 

 

 

 

 

 

      Auction 

67,500.- 51,000.- 16,500.- 24.44 - - 

30. 

เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั�ง 

พื�นหรือแขวนพร้อมติดตั�งมีสวงิขนาดไม่ 

ตํ�ากวา่ 18,000 BTU มีระบบฟอกอากาศ 

(7 เครื�อง) 

198,800.- 193,200.- 5,600.- 2.82 - - 

31. 

เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั�ง 

พื�นหรือแขวนพร้อมติดตั�งมีสวงิขนาดไม่ 

ตํ�ากวา่ 24,000 BTU มีระบบฟอกอากาศ 

(24 เครื�อง) 

801,600.- 784,800.- 16,800.- 2.10 - - 

32. 

เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั�ง 

พื�นหรือแขวนพร้อมติดตั�งมีสวงิขนาดไม่ 

ตํ�ากวา่ 25,000 BTU มีระบบฟอกอากาศ 

(8 เครื�อง) 

308,000.- 224,800.- 83,200.- 27.01 - - 
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33. 

เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั�ง 

พื�นหรือแขวนพร้อมติดตั�งมีสวงิขนาดไม่ 

ตํ�ากวา่ 28,000 BTU มีระบบฟอกอากาศ 

(5 เครื�อง) 

 

 

 

 

 

      Auction 

175,000.- 145,500.- 29,500.- 16.86 - - 

34. 

เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั�ง 

พื�นหรือแขวนพร้อมติดตั�งมีสวงิขนาดไม่ 

ตํ�ากวา่ 30,000 BTU มีระบบฟอกอากาศ 

(19 เครื�อง) 

708,700.- 697,300.- 11,400.- 1.61 - - 

35. 

เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั�ง 

พื�นหรือแขวนพร้อมติดตั�งมีสวงิขนาดไม่ 

ตํ�ากวา่ 36,000 BTU มีระบบฟอกอากาศ 

(2 เครื�อง) 

87,000.- 85,400.- 1,600.- 1.84 - - 

36. 
เครื�องรับ-ส่งวทิยรุะบบ VHF/FM มือถือ 

ชนิด 5 วตัต ์(35 เครื�อง)  

 

     สอบราคา 

420,000.- 374,500.- 45,500.- 10.83 - - 

37. 
วทิยรัุบ-ส่งสื�อสารติดรถยนต ์25 วตัต ์ 

(1 เครื�อง) 
24,000.- 22,470.- 1,530.- 6.37 - - 

38. 
เครื�องรับ-ส่งวทิยปุระจาํที� 10 วตัต ์

(1 เครื�อง) 
28,000.- 26,750.- 1,250.- 4.46 - - 
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39. ชุดไมลป์ระชุม (1 ชุด) 
 

 

    สอบราคา 

50,000.- 47,000.- 3,000.- 6.00 - - 

40. 
ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ แบบ 4 ตวั 

เป็นไมลล์อย (2 ชุด) 
34,000.- 29,600.- 4,400.- 12.94 - - 

41. 
ไมโครโฟนไร้สาย (Sennhciser ew 112- 

PG 2) (1 ตวั) 
35,000.- 29,800.- 5,200.- 14.86 - - 

42. 
เครื�องขยายเสียงเคลื�อนที�แบบลากจูง 

(1 เครื�อง) 
ตกลงราคา 22,000.- 22,000.- - - - - 

43. โครงการสร้างอู่บางบวัทอง Auction 10,089,833.- 9,470,000.- 619,833.- 6.14 - - 

44. 
ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารพร้อมสถานีเติม 

กา๊ซอู่กาํแพงเพชร 2 
Auction 89,945,000.- 48,090,000.- 41,855,000.- 46.53 - - 

45. 
ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารพร้อมสถานีเติม 

ก๊าซอู่บางพลี 
Auction 28,592,000.- 28,145,000.- 447,000.- 1.56 - - 

46. 
ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารพร้อมสถานีเติม 

ก๊าซอู่ รฟม. 
Auction 35,839,000.- - - -  

     ไม่ไดรั้บอนุมติั 

     งบประมาณ 

- 

47. 

ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารพร้อมสถานีเติม 

ก๊าซอู่ใตท้างด่วนรามอินทรา (ลาดพร้าว- 

ประดิษฐม์นูธรรม) 

Auction 20,040,000.- - - - - 
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48. 

ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารพร้อมสถานีเติม 

ก๊าซอู่ใตท้างด่วนรามอินทรา (ราม

อินทรา-ประดิษฐม์นูธรรม) 

 

Auction 

       

48,029,000.- 34,125,000.- 13,904,000.- 28.95 - - 

49. 
ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารพร้อมสถานีเติม 

ก๊าซอู่ศูนยร์าชการ 
Auction 77,235,000.- - - - 

ผอก. ยกเลิกการ 

ประกวดราคา เมื�อ

วนัที� 20 ก.พ.58 

เนื�องจากไม่ไดรั้บ 

มอบพื�นที� 

- 

50. 

โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์และ 

อุปกรณ์ เพื�อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์

ที� 

จดัหาในปี 2553 

 

Auction 

 

5,000,000.- 4,935,000.- 65,000.- 1.30 - - 

51. 

 

 

 

 

 

 

โครงการจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(Database Server) เพื�อทดแทนเครื�องเดิม 

 

 

 

 

 

Auction 

 

 

 

 

 

 

10,000,000.- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ปรับเปลี�ยนไปดาํเนินการ

ในปีงบประมาณ 59 ตาม

หนงัสือการประชุมการ

ทบทวนแผนยทุธศาสตร์

ปรับปรุงแผนปฏิบติัการ

ประจาํปี 2558 และจดัทาํ

แผนปฏิบติัการประจาํปี 

2559 ครั� งที� 2 ลว. 29 มิ.ย. 

58 

- 



 

-7- 

 

หมายเหตุ  ในปีงบประมาณ 2558 กลุ่มงานจดัซื�อ มีรายการจดัซื�อจดัจา้ง งบลงทุนทั�งหมด จาํนวน 51 รายการ รวมเป็นเงิน 330,631,643.- บาท 

 ดาํเนินการไม่ได ้จาํนวน 9 รายการ รวมเป็นเงิน 143,604,000.- บาท 

 คงเหลือที�ตอ้งดาํเนินการ จาํนวน 42 รายการ รวมเป็นเงิน 187,027,643.- บาท ประกอบดว้ย 5 วธีิการ ดงันี�  

 1. วธีิตกลงราคา 

  จาํนวน 6 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 14.29 รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 202,335.- บาท คิดเป็นร้อยละ �.�� 

 2. วธีิสอบราคา 

  จาํนวน 18 รายการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 1,383,318.80 บาท คิดเป็นร้อยละ �.��  

 3. วธีิพิเศษ 

  จาํนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 121,500.- บาท คิดเป็นร้อยละ �.�� 

 4. วธีิประกวดราคา 

  จาํนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 219,350.- บาท คิดเป็นร้อยละ �.�� 

 5. วธีิประกวดราคา ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  

  จาํนวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 126,947,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ ��.��  

 


