
                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สน.หนองแขม              โทร 02-4293570       

ที่ 0015.(บก.น.9)(11)/ -            วันท่ี      20  พฤษภาคม  2565                                                                                                                 

เรื่อง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรยีน   ผกก.สน.หนองแขม              

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันแปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยก าหนดให้หน่วยงานมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด     นั้น 

ฝ่ายอ านวยการสน.หนองแขม  ได้จัดท าข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔และน ามาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร 

 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                               

                       พ.ต.ต.        

                    ( วัลลภ  เบี้ยวบังเกิด )                                                                                                                                                       

                                                       สว.อก.สน.หนองแขม 

 

 

 

-  ทราบ  

- ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ทราบทั่วกัน 

 

     

                           พ.ต.อ.  

                                  ( อภิชาติ   ทองจันด ี) 

                                    ผกก.สน.หนองแขม 

 

 



 

 
ประกาศ สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรอืการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

---------------------- 

   สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ได้จัดท ารายงานผลการจัดซือ้จัดจ้าง หรอืการจัดหาพัสดุประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ ของปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  20   พฤษภาคม   2565 

 

 

                                                                  พันต ารวจเอก   

                                                                                   ( อภิชาติ   ทองจันดี  ) 

                                                                       ผูก้ ากับการสถานตี ารวจนครบาลหนองแขม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ได้จัดรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีท่ีผ่านมา มีผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขอหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) และสามารถน าไปปรับปรุงในการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

๑. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายละเอียด ดังนี้ 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนรายการ จ านวนเงินงบประมาณ ร้อยละ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46 1,699,602.96 100 
 

๒. ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
๑. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนงาน 

 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
๒. ระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง บางกรณีต้องศึกษาท าความเข้าใจให้ชัดเจนจึงจะสามารถ

ถือปฏิบัติได้ถกูต้อง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดท าเอกสารและต้องแก้ไขหลายครั้ง เป็นเหตุให้ต้อง 
ล่าช้ากว่าท่ีควรจะเป็น 

๓. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต้องมีการใช้ระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง บางครั้งไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เป็นสาเหตุหนึ่งของความล่าช้า
ในการด าเนินงาน 
   ๓.ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. เจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต้องศึกษา ท าความเข้าใจกับ ระเบียบ ข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ หรือเข้ารับการอบรมเมื่อมีโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องแก้ไขระบบเครือข่ายท่ีอาจเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ต้องวางแผนและหาทางแก้ไขปัญหาให้ 
สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในภาวะวิกกฤต 

๔. ขาดแคลนก าลังพลท่ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ 
 

 
 
 
 
 
 



งานทีจ่ัดซ้ือหรือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและราคาที่ เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดบั จัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) จ้าง ราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาณหรือขอ้ตกลงใน

(บาท) การซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย 7,490.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2564

พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 ตุลาคม  2563

ราคา 7,490.- บาท ราคา 7,490.- บาท

2 ค่าท าความสะอาด 12,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองแดง  นาวกิ นางทองแดง  นาวกิ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2564

ราคา  12,000.-บาท ราคา  12,000.-บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 ตุลาคม  2563

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 221,303.30 221,303.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2564

ราคา 221,303.30 บาท ราคา 221,303.30 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 ตุลาคม  2563

4 ค่าอาหารผู้ต้องหา 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณธรี  พมิเสน นางวรรณธรี  พมิเสน ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2564

ราคา 1,600.- บาท ราคา 1,600.- บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 ตุลาคม  2563

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย 7,490.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2564

พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน  2563

ราคา 7,490.- บาท ราคา 7,490.- บาท

2 ค่าท าความสะอาด 12,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองแดง  นาวกิ นางทองแดง  นาวกิ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2564

ราคา  12,000.-บาท ราคา  12,000.-บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน  2563

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม

ไตรมาสที ่1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)

เดอืน ตลุาคม  2563

เดอืน พฤศจิกายน  2563



งานทีจ่ัดซ้ือหรือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและราคาที่ เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดบั จัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) จ้าง ราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาณหรือขอ้ตกลงใน

(บาท) การซ้ือหรือจ้าง
3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 189,010.50 189,010.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2564

ราคา 189,010.50 บาท ราคา 189,010.50 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน  2563

4 ค่าอาหารผู้ต้องหา 3,725.00 3,725.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณธรี  พมิเสน นางวรรณธรี  พมิเสน ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2564

ราคา 3,725.- บาท ราคา 3,725.- บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน  2563

 

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย 7,490.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2564

พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 ธนัวาคม  2563

ราคา 7,490.- บาท ราคา 7,490.- บาท

2 ค่าท าความสะอาด 12,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองแดง  นาวกิ นางทองแดง  นาวกิ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2564

ราคา  12,000.-บาท ราคา  12,000.-บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 ธนัวาคม  2563

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 159,794.40 159,794.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2564

ราคา 159,794.40 บาท ราคา 159,794.40 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 ธนัวาคม  2563

4 ค่าอาหารผู้ต้องหา 3,075.00 3,075.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณธรี  พมิเสน นางวรรณธรี  พมิเสน ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2564

ราคา 3,075.- บาท ราคา 3,075.- บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 ธนัวาคม  2563
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เดอืน ธันวาคม 2563



งานทีจ่ัดซ้ือหรือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและราคาที่ เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดบั จัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) จ้าง ราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาณหรือขอ้ตกลงใน

(บาท) การซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย 7,490.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2564

พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 4 มกราคม 2564

ราคา 7,490.- บาท ราคา 7,490.- บาท

2 ค่าท าความสะอาด 12,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองแดง  นาวกิ นางทองแดง  นาวกิ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2564

ราคา  12,000.-บาท ราคา  12,000.-บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 4 มกราคม 2564

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 123,310.95 123,310.95 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2564

ราคา 123,310.95 บาท ราคา 123,310.95 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 4 มกราคม 2564

4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง(รถเช่า) 6,951.00 6,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2564

ราคา 6,951.- บาท ราคา 6,951.- บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 4 มกราคม 2564

5 ค่าวสัดุแบบพมิพ์ 16,066.05 16,066.05 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพต์ ารวจ โรงพมิพต์ ารวจ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2564

ราคา 16,066.05 บาท ราคา 16,066.05 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 13 มกราคม 2564

6 ค่าอาหารผู้ต้องหา 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณธรี  พมิเสน นางวรรณธรี  พมิเสน ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2564

ราคา 3,850.- บาท ราคา 3,850.- บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 4 มกราคม 2564

 

  

เดอืน มกราคม  2564
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ไตรมาสที ่2 (ม.ค.64 - ม.ีค.64)



งานทีจ่ัดซ้ือหรือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและราคาที่ เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดบั จัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) จ้าง ราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาณหรือขอ้ตกลงใน

(บาท) การซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย 7,490.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2564

พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  กุมภาพนัธ ์ 2564

ราคา 7,490.- บาท ราคา 7,490.- บาท

2 ค่าท าความสะอาด 12,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองแดง  นาวกิ นางทองแดง  นาวกิ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2564

ราคา  12,000.-บาท ราคา  12,000.-บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  กุมภาพนัธ ์ 2564

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 122,783.45 122,783.45 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2564

ราคา 122,783.45 บาท ราคา 122,783.45 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  กุมภาพนัธ ์ 2564

4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง(รถเช่า) 6,876.20 6,876.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2564

ราคา 6,876.20 บาท ราคา 6,876.20 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  กุมภาพนัธ ์ 2564

5 ค่าอาหารผู้ต้องหา 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณธรี  พมิเสน นางวรรณธรี  พมิเสน ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2564

ราคา 5,100.- บาท ราคา 5,100.- บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  กุมภาพนัธ ์ 2564

 

6 ค่าวสัดุส านักงาน 17,230.00 17,230.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ ต้นชิง หา้งหุ้นส่วนสามัญ ต้นชิง ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2564

ราคา 17,230.- บาท ราคา 17,230.- บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 13 กุมภาพนัธ ์ 2564
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เดอืน กุมภาพันธ์  2564



งานทีจ่ัดซ้ือหรือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและราคาที่ เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดบั จัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) จ้าง ราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาณหรือขอ้ตกลงใน

(บาท) การซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย 7,490.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2564

พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  มีนาคม  2564

ราคา 7,490.- บาท ราคา 7,490.- บาท

2 ค่าท าความสะอาด 12,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองแดง  นาวกิ นางทองแดง  นาวกิ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/2564

ราคา  12,000.-บาท ราคา  12,000.-บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  มีนาคม  2564

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 67,549.10 67,549.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2564

ราคา 67,549.10 บาท ราคา 67,549.10 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  มีนาคม  2564

4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง(รถเช่า) 6,406.85 6,406.85 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2564

ราคา 6,406.85 บาท ราคา 6,406.85 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  มีนาคม  2564

5 ค่าอาหารผู้ต้องหา 4,525.00 4,525.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณธรี  พมิเสน นางวรรณธรี  พมิเสน ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2564

ราคา 4,525.- บาท ราคา 4,525.- บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  มีนาคม  2564

 

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย 7,490.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2564

พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  เมษายน 2564

ราคา 7,490.- บาท ราคา 7,490.- บาท

ไตรมาสที ่3 (เม.ย.64 - ม.ิย.64)
เดอืน เมษายน  2564
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เดอืน มนีาคม  2564



งานทีจ่ัดซ้ือหรือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและราคาที่ เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดบั จัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) จ้าง ราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาณหรือขอ้ตกลงใน

(บาท) การซ้ือหรือจ้าง
2 ค่าท าความสะอาด 12,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองแดง  นาวกิ นางทองแดง  นาวกิ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 13/2564

ราคา  12,000.-บาท ราคา  12,000.-บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  เมษายน 2564

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 130,402.04 130,402.04 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2564

ราคา 130,402.04 บาท ราคา 130,402.04 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  เมษายน 2564

4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง(รถเช่า) 6,841.55 6,841.55 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2564

ราคา 6,841.55 บาท ราคา 6,841.55 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  เมษายน 2564

5 ค่าอาหารผู้ต้องหา 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณธรี  พมิเสน นางวรรณธรี  พมิเสน ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2564

ราคา 5,400.- บาท ราคา 5,400.- บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  เมษายน 2564

 

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย 7,490.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 17/2564

พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  พฤษภาคม  2564

ราคา 7,490.- บาท ราคา 7,490.- บาท

2 ค่าท าความสะอาด 12,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองแดง  นาวกิ นางทองแดง  นาวกิ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/2564

ราคา  12,000.-บาท ราคา  12,000.-บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  พฤษภาคม  2564

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 116,188.60 116,188.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2564

ราคา 116,188.60 บาท ราคา 116,188.60 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  พฤษภาคม  2564

เดอืน พฤษภาคม  2564
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งานทีจ่ัดซ้ือหรือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและราคาที่ เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดบั จัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) จ้าง ราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาณหรือขอ้ตกลงใน

(บาท) การซ้ือหรือจ้าง
4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง(รถเช่า) 7,339.90 7,339.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2564

ราคา 7,339.90 บาท ราคา 7,339.90 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  พฤษภาคม  2564

5 ค่าอาหารผู้ต้องหา 3,575.00 3,575.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณธรี  พมิเสน นางวรรณธรี  พมิเสน ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2564

ราคา 3,575.- บาท ราคา 3,575.- บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  พฤษภาคม  2564

 

6 ค่าวสัดุส านักงาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ ต้นชิง หา้งหุ้นส่วนสามัญ ต้นชิง ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2564

ราคา 10,000.- บาท ราคา 10,000.- บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2564

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย 7,490.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 19/2564

พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  มิถุนายน  2564

ราคา 7,490.- บาท ราคา 7,490.- บาท

2 ค่าท าความสะอาด 12,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองแดง  นาวกิ นางทองแดง  นาวกิ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2564

ราคา  12,000.-บาท ราคา  12,000.-บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  มิถุนายน  2564

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 125,046.00 125,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2564

ราคา 125,046 บาท ราคา 125,046 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  มิถุนายน  2564
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เดอืน มถุินายน  2564



งานทีจ่ัดซ้ือหรือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและราคาที่ เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดบั จัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) จ้าง ราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาณหรือขอ้ตกลงใน

(บาท) การซ้ือหรือจ้าง
4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง(รถเช่า) 6,338.60 6,338.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2564

ราคา 6,338.60 บาท ราคา 6,338.60 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  มิถุนายน  2564

5 ค่าอาหารผู้ต้องหา 5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณธรี  พมิเสน นางวรรณธรี  พมิเสน ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2564

ราคา 5,550.- บาท ราคา 5,550.- บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1  มิถุนายน  2564

 

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย 7,490.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 21/2564

พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564

ราคา 7,490.- บาท ราคา 7,490.- บาท

2 ค่าท าความสะอาด 12,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองแดง  นาวกิ นางทองแดง  นาวกิ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 20/2564

ราคา  12,000.-บาท ราคา  12,000.-บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 133,941.54 133,941.54 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2564

ราคา 133,941.54 บาท ราคา 133,941.54 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564

4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง(รถเช่า) 6,861.50 6,861.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2564

ราคา 6,861.50 บาท ราคา 6,861.50 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564
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ไตรมาสที ่3 (ก.ค.64 ก.ย.64)
เดอืน กรกฎาคม  2564



งานทีจ่ัดซ้ือหรือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและราคาที่ เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดบั จัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) จ้าง ราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาณหรือขอ้ตกลงใน

(บาท) การซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย 7,490.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2564

พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2564

ราคา 7,490.- บาท ราคา 7,490.- บาท

2 ค่าท าความสะอาด 12,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองแดง  นาวกิ นางทองแดง  นาวกิ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 22/2564

ราคา  12,000.-บาท ราคา  12,000.-บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2564

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 124,000.00 124,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2564

ราคา 124,000.- บาท ราคา 124,000.- บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2564

4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง(รถเช่า) 13,721.93 13,721.93 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด บริษทั ชัยพร  ปโิตรเลียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2564

ราคา 13,721.93 บาท ราคา 13,721.93 บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2564

5 ค่าอาหารผู้ต้องหา 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณธรี  พมิเสน นางวรรณธรี  พมิเสน ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2564

ราคา 4,100.- บาท ราคา 4,100.- บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2564

 

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย 7,490.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ บริษทั ชาเทค พอยท ์ซัพ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2564

พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด พลาย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 กันยายน 2564

ราคา 7,490.- บาท ราคา 7,490.- บาท

เดอืน กันยายน  2564
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เดอืน สิงหาคม  2564



งานทีจ่ัดซ้ือหรือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและราคาที่ เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดบั จัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) จ้าง ราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาณหรือขอ้ตกลงใน

(บาท) การซ้ือหรือจ้าง
2 ค่าท าความสะอาด 12,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองแดง  นาวกิ นางทองแดง  นาวกิ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/2564

ราคา  12,000.-บาท ราคา  12,000.-บาท มีความจ าเปน็ต้องใช้ในราชการ ลงวนัที่ 1 กันยายน 2564
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