
รายงานการผลการจัดซื�อจัดจ้าง งบลงทุนประจําปี ���� 

ประจําเดือน ตุลาคม ���� 
 

 

ลาํดับ

ที� 

 

รายการ 

 

วธีิการ 

จัดซื�อจัดจ้าง 

งบประมาณที�

ได้รับอนุมัติ 
(�) 

งบประมาณ

ที�ใช้จริง 
(�) 

ประหยดั

งบประมาณ 
(�)-(�) 

 

ผลการดําเนินการ 
 

เหตุผลที�ใช้ใน

การตัดสิน 

 

ผู้รับผดิชอบ 

1 เสาธง สูง �� เมตร (� ตน้) ตกลงราคา ���,���.- ��,���.- ���.- อยูร่ะหวา่ง สกม. จดัทาํสัญญา มีคุณสมบตัิถูกตอ้ง

และเสนอราคาตํ�าสุด 
จรรยาภรณ์ 

2 กลอ้งดิจิตอล พร้อมบนัทึกภาพวดีีโอ 

(� ชุด) 

 

 

สอบราคา 

��,���.- - - 
 

 

       ขอแบบสอบราคา  (ครั� งที� �) 

        ตั�งแต่วนัที� �� ตุลาคม ���� 

        ถึงวนัที� � พฤศจิกายน ���� 

        เปิดซอง � พ.ย.�� 

- จรรยาภรณ์ 
� กลอ้งบนัทึกภาพเคลื�อนไหว ชนิดเสียบ

สายไมค ์(� ชุด) 
��,���.- - - 

� กลอ้งถ่าย VDO (� ชุด) ���,���.- - - 

� กลอ้งถ่ายรูป เพื�อทาํบตัรพนกังาน (� ชุด) ��,���.- - - 

� จอโปรเจคเตอร์ พร้อมเครื�อง (� ชุด)  

 

สอบราคา 

��,���.- 22,470.- 530.-  

 
        ใบสั�งซื�อเลขที� H-59-X-PO-0038 มีคุณสมบตัิถูกตอ้ง

และเสนอราคาตํ�าสุด 

 

 

สิทธิชยั 

� เครื�องฉายโปรเจคเตอร์ (� เครื�อง) ��,���.- 16,906.- 94.- 

� เครื�องฉาย+จอภาพ แบบแขวนใชรี้โมท

ขนาด ��� นิ�ว (� ชุด) 
��,���.- 30,602.- 19,398.- 

� เครื�องโปรเจคเตอร์ (� เครื�อง) ��,���.- 20,116.- 64,884.- 

�� เครื�องพิมพบ์ตัรสมาร์ท PVC (� เครื�อง) ตกลงราคา ��,���.- - - 
คณะกรรมการตามคาํสั�งองคก์ารที� 

303/2559 ลว. �� เม.ย. �� ขอชะลอการ

จดัซื�อเครื�องพิมพบ์ตัรสมาร์ท PVC  

- สิทธิชยั 

�� เครื�องนบัธนบตัร (� เครื�อง)  

สอบราคา 
���,���.- ���,���.- ��,���.-  

      อยูร่ะหวา่ง สกม. จดัทาํสญัญา 
มีคุณสมบตัิถูกตอ้ง

และเสนอราคาตํ�าสุด 

 

สิทธิชยั �� เครื�องนบัเหรียญ (� เครื�อง) ��,���.- ��,���.- �,���.- 

�� ตูท้าํนํ�าเยน็ สแตนเลส � หวัก๊อก พร้อม

เครื�องกรอง (� เครื�อง) 
ตกลงราคา ��,���.- ��,���.- �,���.- ใบสั�งซื�อเลขที� H-59-X-PO-0044 

มีคุณสมบตัิถูกตอ้ง

และเสนอราคาตํ�าสุด 
สิทธิชยั 



 

� 

 
 

ลาํดับ

ที� 

 

รายการ 

 

วธีิการ 

จัดซื�อจัดจ้าง 

งบประมาณที�

ได้รับอนุมัต ิ
(�) 

งบประมาณ

ที�ใช้จริง 
(�) 

ประหยดั

งบประมาณ 
(�)-(�) 

 

ผลการดําเนินการ 
 

เหตุผลที�ใช้ใน

การตัดสิน 

 

ผู้รับผดิชอบ 

�� เครื�องปั� มนํ�าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ขนาด 

�.� HP 40 KW. (� เครื�อง) 
 
 

    ประกวดราคา 

��,���.- ��,���.- ��,���.- 
 

     อยูร่ะหวา่ง สกม. จดัทาํสัญญา มีคุณสมบตัิถูกตอ้ง

และเสนอราคาตํ�าสุด 

 
 

กญัญารัตน์ 
�� เครื�องสูบนํ�า ดีเซล ขนาด �� นิ�ว (� เครื�อง) ���,���.- ���,���.- ���,���.- 

�� เครื�องปั� มนํ�าอตัโนมติั ��� วตัต ์(� เครื�อง) ��,���.- ��,���.- �,���.- 

�� เครื�องโรเนียวดิจิตอล ความละเอียด 

���x��� จุดต่อตารางนิ�ว (� เครื�อง) 
สอบราคา ���,���.- ���,���.- �,���.- อยูร่ะหวา่ง สกม. จดัทาํสัญญา 

มีคุณสมบตัิถูกตอ้ง

และเสนอราคาตํ�าสุด 
จรรยาภรณ์ 

�� เครื�องโทรสาร (� เครื�อง) ตกลงราคา ��,���.- ��,���.- ��,���.- ใบสั�งซื�อเลขที� H-59-X-PO-0034 มีคุณสมบตัิถูกตอ้ง

และเสนอราคาตํ�าสุด 
จรรยาภรณ์ 

�� ชุดโตะ๊รับรอง � ที�นั�ง พร้อมเกา้อี�  (� ชุด)  

 

สอบราคา 

��,���.- ��,���.�� �,���.��  

 

      อยูร่ะหวา่ง สกม. จดัทาํสัญญา  มีคุณสมบตัิถูกตอ้ง

และเสนอราคาตํ�าสุด 

 

 
ศิริวรรณ 

�� โตะ๊ผูบ้ริหาร (� ตวั) ��,���.- ��,���.- ��,���.- 

�� โตะ๊ประชุมรูปตวั U พร้อมเกา้อี�  (� ชุด) ���,���.- ��,���.- ��,���.- 

�� ชุดรับแขก (� ชุด) ��,���.- ��,���.�� ��,���.�� 

�� โพรเดี�ยมอคิลิก    (� ชุด) ��,���.- ��,���.�� ��,���.�� 

�� โพเดี�ยม (� ชุด) ��,���.- �,���.- �,���.- 

�� พดัลมไอนํ�า ตกลงราคา ��,���.- ��,���.- �,���.- ใบสั�งซื�อเลขที� H-59-X-PO-0033 มีคุณสมบตัิถูกตอ้ง

และเสนอราคาตํ�าสุด 
กญัญารัตน์ 

�� เครื�องสาํรองไฟ คอมพิวเตอร์ (� เครื�อง) ตกลงราคา ��,���.- ��,���.- ���.- ใบสั�งซื�อเลขที� H-59-X-PO-0035 มีคุณสมบตัิถูกตอ้ง

และเสนอราคาตํ�าสุด 
ศิริวรรณ 

 

 

 



� 

 
 

ลาํดับ

ที� 

 

รายการ 

 

วธีิการ 

จัดซื�อจัดจ้าง 

งบประมาณที�

ได้รับอนุมัต ิ
(�) 

งบประมาณ

ที�ใช้จริง 
(�) 

ประหยดั

งบประมาณ 
(�)-(�) 

 

ผลการดําเนินการ 
 

เหตุผลที�ใช้ใน

การตัดสิน 

 

ผู้รับผดิชอบ 

27 เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั�ง

พื�นหรือแขวน พร้อมติดตั�ง 

ขนาดไม่ตํ�ากวา่ ��,��� บีทีย ู(� เครื�อง) 

 

 

 

 

   Auction 

 

46,000.- 

 

- - 

 

 

 
   ประกาศประกวดราคาดว้ยวธีิทาง                    

       อิเลก็ทรอนิกส์ วนัที� �� ต.ค. �� 

     ขายแบบวนัที� �� ต.ค. ��-�� ต.ค. �� 

     รับเอกสารวนัที� �� ต.ค. ��  

      เสนอราคา � พ.ย.�� 

           

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

ศิริวรรณ 

28 ขนาดไม่ตํ�ากวา่ ��,��� บีทีย ู(� เครื�อง) ���,���.- - - 

29 ขนาดไม่ตํ�ากวา่ ��,��� บีทีย ู(� เครื�อง) ���,���.- - - 

30 ขนาดไม่ตํ�ากวา่ ��,��� บีทีย ู(�� เครื�อง) �,���,���.- - - 

31 ขนาดไม่ตํ�ากวา่ ��,��� บีทีย ู(� เครื�อง) ���,���.- - - 

32 ขนาดไม่ตํ�ากวา่ ��,��� บีทีย ู(� เครื�อง) ���,���.- - - 

33 ขนาดไม่ตํ�ากวา่ ��,��� บีทีย ู(� เครื�อง) ���,���.- - - 

34 เครื�องขยายเสียงชนิดเคลื�อนที� � ช่อง พร้อม 

Mixer ขนาด ��� Watts , ลาํโพง � ทาง  ขนาด     

� นิ�ว � ตวั , ขาตั�งลาํโพง � ตวั  (� ชุด) 

 

 

 

  สอบราคา 

��,���.- ��,���.- �,���.- 
 

 

 

     อยูร่ะหวา่ง สกม.จดัทาํสัญญา 

 

มีคุณสมบตัิถูกตอ้ง

และเสนอราคาตํ�าสุด 

 

 
 

กญัญารัตน์ 35 เครื�องเสียง กลางแจง้ท่าปล่อยรถ ��� วตัต ์

(� ชุด) 
���,���.- ���,���.- �,���.- 

36 เครื�องขยายเสียง ลาํโพง ไมคโ์ครโฟนห้อง

ประชุม (� ชุด) 
���,���.- ��,���.- �,���.- 

37 มิกเซอร์ �� INPUT (� ชุด) 30,���.- ��,���.- ���.- 

 

 

 



� 
 

 
 

ลาํดับ

ที� 

 

รายการ 

 

วธีิการ 

จัดซื�อจัดจ้าง 

งบประมาณที�

ได้รับอนุมัต ิ
(�) 

งบประมาณ

ที�ใช้จริง 
(�) 

ประหยดั

งบประมาณ 
(�)-(�) 

 

ผลการดําเนินการ 
 

เหตุผลที�ใช้ใน

การตัดสิน 

 

ผู้รับผดิชอบ 

38 เสาอากาศ สถานีท่าเรือ ( � ชุด)      

สอบราคา 

���,���.- ���,���.- ��,���.-  

   อยูร่ะหวา่ง สกม. จดัทาํสัญญา 
มีคุณสมบตัิถูกตอ้ง

และเสนอราคาตํ�าสุด 

 

สิทธิชยั �� Frequency Counter (�� mHz-550 mHz) 

เครื�องนบัความถี�วทิย ุ(� ชุด) 
��,���.- ��,���.- �,���.- 

�� โครงการบริหารจดัการทรัพยากร ขสมก.

ระบบ ERP 
Auction ��,���,���.- - - 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการกาํหนดร่าง

ขอบเขตของงานดาํเนินการ 
- 

 

ศิริวรรณ 

�� โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพว่ง 
Auction ��,���,���.- - - 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการกาํหนดร่าง

ขอบเขตของงานดาํเนินการ - สิทธิชยั 

�� โครงการจดัซื�อระบบคอมพิวเตอร์เครื�อง

แม่ข่าย 
Auction �,���,���.- - - 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการกาํหนดร่าง

ขอบเขตของงานดาํเนินการ - จรรยาภรณ์ 

�� โครงการเพิ�มประสิทธิภาพเครือข่าย  

ระยะที� � 
Auction ��,���,���.- - - 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการกาํหนดร่าง

ขอบเขตของงานดาํเนินการ - กญัญารัตน์ 

�� โครงการจดัซื�อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ทดแทนระบบ Server M100e , M600 
Auction ��,���,���.- - - 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการกาํหนดร่าง

ขอบเขตของงานดาํเนินการ - กญัญารัตน์ 

�� โครงการจดัหาอุปกรณ์เชื�อมต่อสัญญาณ

เน็ตเวร์ิค 
ประกวดราคา �,���,���.- - - 

อยู่ระห ว่างคณ ะกรรมการกําห น ด

คุณลกัษณะดาํเนินการ - จรรยาภรณ์ 

�� โครงการจดัซื�อ Line Printer 
ประกวดราคา �,���,���.- - - 

อยู่ระห ว่างคณ ะกรรมการกําห น ด

คุณลกัษณะดาํเนินการ 
- ศิริวรรณ 

รวม ���,���,���.- �,���,���.�� ���,���.��  
 


