
รายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจ าปี 2560 
 ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2559 

 

ล าดับ
ท่ี 

 

รายการ 

 

วิธีการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

งบประมาณท่ี
ได้รับอนุมัติ 

 

งบประมาณ
ท่ีใช้จริง 

 

ประหยัด
งบประมาณ 

 

 

ผลการด าเนินการ 
 

เหตุผลท่ีใช้ใน
การตัดสิน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสาธง สูง 12 เมตร (1 ต้น) ตกลงราคา 100,000.- 99,600.- 400.- อยู่ระหว่าง สกม.จัดท าสัญญา มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต  าสุด จรรยาภรณ์ 

2 กล้องดิจิตอล พร้อมบันทึกภาพวีดีโอ 
(1 ชุด) 

 
 

สอบราคา 

50,000.- - - 
      
      อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ตาม 
     ค าสั งองค์การที  289/2559 ลงวันที  
      19 เมษายน 2559 ทบทวนราย 
     ละเอียดคุณลักษณะใหม่ 
    
 

- จรรยาภรณ์ 
3 กล้องบันทึกภาพเคลื อนไหว ชนิดเสียบ

สายไมค์ (1 ชุด) 
79,000.- - - 

4 กล้องถ่าย VDO (2 ชุด) 140,000.- - - 
5 กล้องถ่ายรูป เพื อท าบัตรพนักงาน (1 ชุด) 45,000.- - - 

6 จอโปรเจคเตอร์ พร้อมเครื อง (1 ชุด)  
 

ตกลงราคา 

23,000.- 22,470.- 530.-  
 
        ใบสั งซื้อเลขที  H-59-X-PO-0038 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และเสนอราคาต  าสุด 

 
 

สิทธิชัย 

7 เครื องฉายโปรเจคเตอร์ (1 เครื อง) 17,000.- 16,906.- 94.- 
8 เครื องฉาย+จอภาพ แบบแขวนใช้รีโมท

ขนาด 100 นิ้ว (1 ชุด) 
50,000.- 30,602.- 19,398.- 

9 เครื องโปรเจคเตอร์ (1 เครื อง) 85,000.- 20,116.- 64,884.- 

10 เครื องพิมพ์บัตรสมาร์ท PVC (1 เครื อง) ตกลงราคา 60,000.- - - 
 คณะกรรมการตามค าสั งองค์การที  
303/2559 ลว. 21 เม.ย. 59 ขอชะลอการ
จัดซื้อเครื องพิมพ์บัตรสมาร์ท PVC 

- สิทธิชัย 

11 เครื องนับธนบัตร (5 เครื อง)  

สอบราคา 
265,000.- 201,500.- 63,500.-      

      สัญญาเลขที  ซ.14/59 ลว.9พ.ย.59 มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต  าสุด 

 

สิทธิชัย 12 เครื องนับเหรียญ (1 เครื อง) 25,000.- 24,000.- 1,000.- 
13 ตู้ท าน้ าเย็น สแตนเลส 2 หัวก๊อก พร้อม

เครื องกรอง (2 เครื อง) 
ตกลงราคา 50,000.- 42,800.- 7,200.- ใบสั งซื้อเลขที  H-59-X-PO-0044 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และเสนอราคาต  าสุด สิทธิชัย 
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ผู้รับผิดชอบ 

14 เครื องปั้มน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ขนาด 
5.5 HP 40 KW. (1 เครื อง) 

 
 

    ประกวดราคา 

35,000.- 23,030.- 11,970.- 
 

     อยู่ระว่าง สกม.จัดท าสัญญา มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต  าสุด 

 
 

กัญญารัตน์ 
15 เครื องสูบน้ า ดีเซล ขนาด 10 นิ้ว (1 เครื อง) 450,000.- 342,400.- 107,600.- 
16 เครื องปั้มน้ าอัตโนมัติ 500 วัตต์ (1 เครื อง) 26,000.- 25,000.- 1,000.- 
17 เครื องโรเนียวดิจิตอล ความละเอียด 

300x400 จุดต่อตารางนิ้ว (2 เครื อง) 
สอบราคา 260,000.- 256,800.- 3,200.- อยู่ระหว่าง สกม. จัดท าสัญญา มีคุณสมบัติถูกต้อง

และเสนอราคาต  าสุด 
จรรยาภรณ์ 

18 เครื องโทรสาร (4 เครื อง) ตกลงราคา 72,000.- 29,960.- 42,040.- ใบสั งซื้อเลขที  H-59-X-PO-0034 มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต  าสุด 

จรรยาภรณ์ 

19 ชุดโต๊ะรับรอง 6 ที นั ง พร้อมเก้าอ้ี (1 ชุด)  
 

สอบราคา 

18,000.- 12,893.50 5,106.50  
 
     อยู่ระหว่าง สกม.จัดท าสัญญา มีคุณสมบัติถูกต้อง

และเสนอราคาต  าสุด 

 
 

ศิริวรรณ 

20 โต๊ะผู้บริหาร (2 ตัว) 22,000.- 11,700.- 10,300.- 
21 โต๊ะประชุมรูปตัว U พร้อมเก้าอี้ (1 ชุด) 120,000.- 82,390.- 37,610.- 
22 ชุดรับแขก (3 ชุด) 81,000.- 41,697.90 39,302.10 
23 โพรเดี ยมอคิลิก    (1 ชุด) 23,000.- 11,545.30 11,454.70 
24 โพเดี ยม (1 ชุด) 10,000.- 5,457.- 4,543.- 
25 พัดลมไอน้ า ตกลงราคา 20,000.- 18,900.- 1,100.- ใบสั งซื้อเลขที  H-59-X-PO-0033 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และเสนอราคาต  าสุด 
กัญญารัตน์ 

26 เครื องส ารองไฟ คอมพิวเตอร์ (3 เครื อง) ตกลงราคา 90,000.- 89,238.- 762.- ใบสั งซื้อเลขที  H-59-X-PO-0035 มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต  าสุด 

ศิริวรรณ 
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ผู้รับผิดชอบ 

27 เครื องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้ง
พื้นหรือแขวน พร้อมติดตั้ง 
ขนาดไม่ต  ากว่า 13,000 บีทียู (2 เครื อง) 

 
 
 
 

   Auction 

 

46,000.- 
 

45,540.- 460.- 
 

 
 
    อยู่ระหว่าง สกม. จัดท าสัญญา   

มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต  าสุด 

 
 
 
 
 

ศิริวรรณ 

28 ขนาดไม่ต  ากว่า 18,000 บีทียู (4 เครื อง) 112,000.- 110,880.- 1,120.- 
29 ขนาดไม่ต  ากว่า 24,000 บีทียู (9 เครื อง) 297,000.- 294,030.- 2,970.- 
30 ขนาดไม่ต  ากว่า 25,000 บีทียู (35 เครื อง) 1,414,000.- 1,232,525.- 181,475.- 
31 ขนาดไม่ต  ากว่า 30,000 บีทียู (6 เครื อง) 222,000.- 219,780.- 2,220.- 
32 ขนาดไม่ต  ากว่า 33,000 บีทียู (6 เครื อง) 192,000.- 225,900.- - 33,900.- 
33 ขนาดไม่ต  ากว่า 36,000 บีทียู (6 เครื อง) 264,000.- 261,345.- 2,655.- 
34 เครื องขยายเสียงชนิดเคลื อนที  8 ช่อง พร้อม 

Mixer ขนาด 400 Watts , ล าโพง 2 ทาง  ขนาด     
8 นิ้ว 2 ตัว , ขาตั้งล าโพง 2 ตัว  (1 ชุด) 

 
 
 

  สอบราคา 

65,000.- 63,000.- 2,000.- 
 

 
 
     อยู่ระหว่าง สกม. จัดท าสัญญา 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต  าสุด 

 
 
 

กัญญารัตน์ 35 เครื องเสียง กลางแจ้งท่าปล่อยรถ 100 วัตต์ 
(2 ชุด) 

124,000.- 121,000.- 3,000.- 

36 เครื องขยายเสียง ล าโพง ไมค์โครโฟนห้อง
ประชุม (1 ชุด) 

100,000.- 99,000.- 1,000.- 

37 มิกเซอร์ 16 INPUT (2 ชุด) 30,000.- 29,800.- 200.- 
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38 เสาอากาศ สถานีท่าเรือ ( 1 ชุด)      
สอบราคา 

200,000.- 190,000.- 10,000.-  
   อยู่ระหว่าง สกม.จัดท าสัญญา มีคุณสมบัติถูกต้อง

และเสนอราคาต  าสุด 

 
สิทธิชัย 39 Frequency Counter (10 mHz-550 mHz) 

เครื องนับความถี วิทยุ (1 ชุด) 
20,000.- 19,000.- 1,000.- 

40 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก.
ระบบ ERP 

Auction 64,500,000.- - - 
อยู่ระหว่างคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตของงานด าเนินการ 

- 
 

ศิริวรรณ 

41 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

Auction 36,500,000.- - - 
อยู่ระหว่างคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตของงานด าเนินการ - สิทธิชัย 

42 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื อง
แม่ข่าย 

Auction 5,850,000.- - - 
อยู่ระหว่างคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตของงานด าเนินการ - จรรยาภรณ์ 

43 โครงการเพิ มประสิทธิภาพเครือข่าย  
ระยะที  1 

Auction 18,000,000.- - - 
อยู่ระหว่างคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตของงานด าเนินการ - กัญญารัตน์ 

44 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทดแทนระบบ Server M100e , M600 

Auction 14,000,000.- - - 
อยู่ระหว่างคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตของงานด าเนินการ - กัญญารัตน์ 

45 โครงการจัดหาอุปกรณ์เชื อมต่อสัญญาณ
เน็ตเวิร์ค 

ประกวดราคา 1,959,000.- - - 
อยู่ ระหว่างคณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะด าเนินการ - จรรยาภรณ์ 

46 โครงการจัดซื้อ Line Printer ประกวดราคา 1,400,000.- - - อยู่ ระหว่างคณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะด าเนินการ 

- ศิริวรรณ 

ด าเนินการแล้ว 4,928,000.- 4,320,805.7 607,194.3  

ยังไม่ด าเนินการ 142,583,000.- - - 
รวม 147,511,000.- 4,320,805.7 607,194.3 



 


