รายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจาปี 2561
ประจาเดือน กันยายน 2561
ลาดับ
ที่

รายการ

วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณที่ งบประมาณ ประหยัด
ได้รับอนุมัติ
ที่ใช้จริง งบประมาณ

ผลการดาเนินการ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต่่าสุด
มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต่่าสุด

กัญญารัตน์

-

รายละเอียดตามหนังสือที่ กบท.สบด.
89/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560

-

สิทธิชัย

123,050

6,950.-

ใบสั่งซื้อเลขที่ H-60-Y-PO-0095

มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต่่าสุด

จรรยาภรณ์

42,000.-

41,088.-

912.-

ใบสั่งซื้อเลขที่ H-60-X-PO-0027

มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต่่าสุด

ศิริวรรณ

เฉพาะเจาะจง

102,000.-

97,800.-

4,200.-

ใบสั่งซื้อเลขที่ H-60-Y-PO-0078

มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต่่าสุด

ศิริวรรณ

ตกลงราคา

26,000.-

25,894.-

106.-

ใบสั่งซื้อเลขที่ H-60-Y-PO-0017

มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต่่าสุด

สิทธิชัย

ตกลงราคา

35,000.-

34,500.-

500.-

ใบสั่งซื้อเลขที่ H-60-X-PO-0036

มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต่่าสุด

จรรยาภรณ์

-

ผอก. อนุ มั ติ ย กเลิ ก เมื่ อ วั น ที่ 13
มี.ค. 61 รายละเอี ยดตามหนั งสื อ ที่
สบด.139/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

-

สิทธิชัย

1.

ป้อมปล่อยรถ (2 ป้อม)

ตกลงราคา

74,000.-

72,000.-

2,000.-

ใบสั่งซื้อเลขที่ H-60-X-PO-0028

2.
3.

เครื่องปั้มน้่า ขนาด 350 W (2 เครื่อง)

ตกลงราคา

26,000.-

25,423.20

576.80

ใบสั่งซื้อเลขที่ H-60-X-PO-0036

106,000.-

-

-

ผอก. อนุมัติยกเลิก เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 60

140,000.-

-

เฉพาะเจาะจง

130,000.-

ตกลงราคา

เครื่องนับธนบัตร (2 เครื่อง)

4.

เครื่องนับเหรียญ (5 เครื่อง)

5.

เครื่องโรเนียวเอกสาร (1 เครื่อง)

6.

โต๊ ะประชุม กลุ่ ม รู ป ตั ว โอ 20-24 ที่ นั่ ง
(2 ชุด)
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (3 ตัว)
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ
(1 ชุด)
ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (1 ตู้)

7.
8.
9.
10.

โทรศั พ ท์ ตู้ ส าขา 15 คู่ ส ายนอก 250
คู่สายและเครื่องแบบ IP Phone 50 ชุด
พร้อมติดตั้ง

เหตุผลที่ใช้ใน
ผู้รับผิดชอบ
การตัดสิน

เฉพาะเจาะจง

E-Bidding

3,500,000.-

-

กัญญารัตน์

-2ลาดับ
ที่

รายการ

วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณที่ งบประมาณ ประหยัด
ได้รับอนุมัติ
ที่ใช้จริง งบประมาณ

ผลการดาเนินการ

11.

โพรเดี่ยม (1 ชุด)

ตกลงราคา

15,000.-

13,803.-

1,197.-

ใบสั่งซื้อเลขที่ H-60-X-PO-0036

12.

เครื่องตัดหญ้า (1 เครื่อง)

ตกลงราคา

13,000.-

12,979.10

20.90

ใบสั่งซื้อเลขที่ H-60-X-PO-0036

13.

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้ง
พื้น หรือแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่า
กว่า 13,000 บีทียู (2 เครื่อง)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้ง
พื้น หรือแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่า
กว่า 18,000 บีทียู (8 เครื่อง)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้ง
พื้น หรือแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่า
กว่า 24,000 บีทียู (17 เครื่อง)
ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ส่าหรับห้อง
ประชุม (2 ชุด)
ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งชุดเล็ก (1 ชุด)
เครื่องขยายเสียงพร้อมล่าโพง (5 ชุด)

46,000.-

38,859.90

7,140.10

208,000.-

199,020.-

8,980.-

510,000.-

469,120.10 40,879.90

14.

15.

16.
17.
18.

ประกวดราคา

เฉพาะเจาะจง

60,000.-

-

-

45,000.200,000.-

-

-

สัญญาเลขที่ ซ.17/2560
ลว. 8 ธ.ค. 60

ผอก. อนุมัติยกเลิก เมื่อวันที่ 10
ม.ค. 61 รายละเอียดตามหนังสือ
ที่ ขดร.3(บก)/2107/2560
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560

เหตุผลที่ใช้ใน
ผู้รับผิดชอบ
การตัดสิน
มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต่่าสุด
มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต่่าสุด

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องและ
เสนอราคา
ต่่าสุด

-

สิทธิชัย
จรรยาภรณ์

ศิริวรรณ

กัญญารัตน์

-3ลาดับ
ที่
19.

20.
21.

รายการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
การเดินรถ
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (104 ตัว)
1.2 จอ LED ขนาด 50 นิ้ว (24 จอ)
2. เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ป ระมวลผล
(72 เครื่อง)
3 . เค รื่ อ ง ส่ า ร อ ง ไฟ ฟ้ า 8 0 0 VA
(72 เครื่อง)
4 . เค รื่ อ ง อ่ า น บั ต ร Smart Card
(24 เครื่อง)
5. ค่าพัฒนาระบบการเดินรถ (1 งาน)
โครงการจัดซื้อ Line Printer (2 หน่วย)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
ระยะที่ 2 (1 โครงการ)

วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง

E-Bidding

งบประมาณที่ งบประมาณ ประหยัด
ได้รับอนุมัติ
ที่ใช้จริง งบประมาณ

2,184,000.840,000.-

-

-

3,154,000.-

-

-

230,000.-

-

-

360,000.-

-

-

18,266,000.-

-

-

E-Bidding

1,500,000.-

-

-

E-Bidding

13,000,000.-

-

-

ผลการดาเนินการ

ผอก. อนุมัติยกเลิก เมื่อวันที่
13 ก.พ. 61 รายละเอียดตาม
หนังสือที่ สทส.013/2561
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ผอก. อนุมัติยกเลิก เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61
รายละเอียดตามหนังสือที่ คณะกรรมการ
/พิเศษ/2561 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561
ผอก.อนุมัติยกเลิก เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 61
รายละเอี ย ดตามหนั ง สื อ ที่ สทส.
012/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

เหตุผลที่ใช้ใน
ผู้รับผิดชอบ
การตัดสิน

-

สุขใจ

-

กัญญารัตน์

-

ศิริวรรณ

-4ลาดับ
ที่
22.
23.

24.

รายการ
โครงการอู่ จ อดรถโดยสารอู่ เ ทศบาล
บางบัวทอง
โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก.
ระบบ ERP
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง

วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
Auction

E-Bidding

E-Bidding

งบประมาณที่ งบประมาณที่ ประหยัด
ได้รับอนุมัติ
ใช้จริง
งบประมาณ

ผลการดาเนินการ

เหตุผลที่ใช้ใน
ผู้รับผิดชอบ
การตัดสิน

30,000,000.- 23,500,000.- 6,500,000.-

สั ญ ญ า เล ข ที่ จ .1 2 6 /2 5 6 0
ลว. 25 ต.ค. 60

มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเสนอราคาต่่าสุด

ศิริวรรณ

74,500,000.-

-

อยู่ ร ะหว่ างคณะกรรมการตามค่ า สั่ ง
องค์การที่ 31/2561 ลว. 15 ม.ค. 61
ก่ า หนดร่ า งขอบเขตของงานและ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

-

ศิริวรรณ

-

ผอก.อนุ มั ติ ย กเลิ ก เมื่ อ วั น ที่ 26
ก.ค. 61 รายละเอียดตามหนังสือที่
คณะกรรมการครั้ง ที่ 1/2561 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

-

สิทธิชัย

36,500,000.-

-

-

