ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ การจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางวิชาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย
จํานวน ๕ เรื่อง
.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๕๕๒,๒๘๗.๕๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ย
บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
กําหนดราคากลางจากการสืบราคาจากท้องตลาด จํานวน ๓ ราย ประกอบด้วย
๔.๑ บริษัท ธนสิริ ปริ้นติ้ง จํากัด
๔.๒ บริษัท ซุปเปอร์สตาร์ป้ายอิงค์เจ็ท
๔.๓ บริษัท เจดีย์ภัณฑ์พานิชย์ จํากัด
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือหลักเกณฑ์และ
แนวทางวิชาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย
จํานวน ๕ เรื่อง

จํานวน – หน่วย บาท/หน่วย
๒,๕๐๐ เล่ม
๒๒๐.๙๑

จํานวนเงิน (บาท)

๕๕๒,๒๘๗.๕๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ นายอนุกนู สุธาพันธ์

..

๕.๒ นางสาวพรพิมล เจริญส่ง

.

๕.๓ นางสาวนภวัส บัวสรวง

.

๕.๔ นางสุนีย์ ต๊ะปินตา
๕.๕ นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร

.

๕.๖ นางสาววานิช สาวาโย
๕.๗ นางสุรฐั า กวักหิรัญ
.

.
.

ใบเสนอราคาการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางวิชาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 5 เรื่อง
ค่าจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางวิชาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 5 เรื่อง

ผู้เสนอราคา

จํานวน (ฉบับ)

1. คู่มือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การ
ออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่
จํานวน (เล่ม) กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา
จํานวน
(เล่ม)

1. บริษัท ธนสิริ ปริ้นติ้ง จํากัด
2. บริษัท ซุปเปอร์สตาร์ป้ายอิงค์เจ็ท
3. บริษัท เจดีย์ภัณฑ์พานิชย์ จํากัด
ราคากลาง (ราคาเฉลี่ย)

5 ฉบับ
5 ฉบับ
5 ฉบับ
-

2,500.00
2,500.00
2,500.00
-

ราคาต่อหน่วย
รวม vat 7%

500.00
500.00
500.00
-

212.61
240.75
250.00
234.45

ราคารวม
vat 7%

2. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การ
ออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กําจัด
มูลฝอยชุมชนโดยการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล
จํานวน
(เล่ม)

106,304.50
120,375.00
125,000.00
117,226.50

500.00
500.00
500.00
-

ราคาต่อหน่วย
รวม vat 7%

ราคารวม
vat 7%

204.58
235.40
240.00
226.66

102,292.00
117,700.00
120,000.00
113,330.67

ตารางสรุปราคากลางจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางวิชาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 5 เรื่อง ของผู้เสนอราคาทั้ง 3 ราย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ราคากลางค่าจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางวิชาการ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 5 เรื่อง จํานวน 2,500 เล่ม

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ราคา (บาท/หน่วย)

จํานวนเงิน (บาท)

220.91

552,287.50

-

500,000.00

3. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การ
ออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่
กําจัดมูลฝอยชุมชน โดยการหมักปุ๋ย (สาร
บํารุงดิน)
จํานวน
(เล่ม)
500.00
500.00
500.00
-

ราคาต่อหน่วย
รวม vat 7%

ราคารวม
vat 7%

203.51
230.05
235.00
222.85

101,757.00
115,025.00
117,500.00
111,427.33

4. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การ
ออกแบบ และก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย
ชุมชน
จํานวน
(เล่ม)
500.00
500.00
500.00
-

ราคาต่อหน่วย
รวม vat 7%

ราคารวม
vat 7%

202.44
227.91
230.00
220.12

101,222.00
113,955.00
115,000.00
110,059.00

5. คู่มือสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จํานวน
(เล่ม)
500.00
500.00
500.00
-

ราคาต่อหน่วย
รวม vat 7%

ราคารวม
vat 7%

176.76
224.70
200.00
200.49

88,382.00
112,350.00
100,000.00
100,244.00

ราคารวมทั้งสิ้น ทั้ง 5 ฉบับ

จํานวน
(เล่ม)
2,500.00
2,500.00
2,500.00
-

ราคาต่อหน่วย
รวม vat 7%

ราคารวม
vat 7%

199.98
231.76
231.00
220.91

499,957.50
579,405.00
577,500.00
552,287.50

