สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน

คำนำ
เอกสารรายงานการจัดซื้ออจัดจ้าง
หรือ
การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ของสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยน์ต่อการบริหารจัดการของสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
ได้เป็นอย่างดี

พันตำรวจเอก
( วิศิษฐ์ สังขนันท์ )
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ
ที่ ๐๐๑5.(บก.น.๙)6 / -

โทร. 0๒-๔๑๕0๖๗๑ โทรสาร 0๒-๔๑๕๒๘๒๖
วันที่ 4 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ(IntegrityandTransparencyAssessment:ITA) ซึง่ เป็นการประเมินเพื่อวัดระดับ คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานโดยกำหนดให้หน่วยงานมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อนำผล
การ วิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นั้น
ฝ่ายอำนวยการได้จัดทำข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564และนำมาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ntegrityand
Transparency Assessment:ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ต.หญิง
(ปฐพร สมบัติดี )
สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
ทราบ
-ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

พันตำรวจเอก
( วิศิษฐ์ สังขนันท์ )
ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564

สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบระมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564
พันตำรวจเอก
( วิศิษฐ์ สังขนันท์ )
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน

สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนได้จำทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบ
ปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IntegrityandTransparencyAssessment:ITA )และสามารถนำไปปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้างในปี
งบประมาณถัดไป
1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ทั้งหมดจำนวน 85 รายการ รายละเอียด ดังนี้
ประเภทการจัดซือ้ จัดจ้าง
จำนวนรายการ
จำนวนเงินงบประมาณ
ร้อยละ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85
2,893,063.100
2.ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2.1ปัญหาจากการเปลี่ยนกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละส่วนราชการต้องทำความเข้าใจศึกษากระบวนการขั้นตอนการทำงานใหม่ทำให้
การปฏิบัติงานอาจมีความล่าช้า
2.2 ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจเท่าที่ควร ในขั้นตอน และระยะเวลา การจัดซื้อจัดจ้างร่วมถึง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
2.3 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP)
มีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบ และหลุดบ่อย ทำให้ใช้เวลานานในกรอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
2.4 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งส่งผลให้ต้อง
ใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้ความรอบคอบและพิจารณาขั้นตอนตามข้อ กฎหมายต่างๆ
ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากและมีความซับซ้อน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ
ทำให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้รับการอบรมหรือสัมมนาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
3.ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3.1 หน่วยงานควรส่งเสริม สนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรม กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ เพื่อให้มี ความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3.2 มีจัดการงานด้านเอกสารให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบเพื่อลดเวลา และง่ายต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
3.3 พัฒนาปรับปรุงระบบ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement :e-GP)
ให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564
ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)
ลำดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1

เดือน ต.ค.63
น้ำมันเชือเพลิง

2

จ้างทำความสะอาดที่ทำการ

3

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

4

เดือน พ.ย.63
จ้างทำความสะอาดที่ทำการ

5

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

6

น้ำมันเชื้อเพลิง

7

วัสดุแบบพิมพ์

วงเงิน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคา
ที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา

174,000 174,000 เฉพาะเจาะจง

หจก.ศรีบุษนา
หจก.ศรีบุษนา
174,000.174,000.17,120
17,120 เฉพาะเจาะจง บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.17,120.15,000 11,458.15 เฉพาะเจาะจง
บ.ชาเทค พอยท์
บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
11,459.15.11,458.15.-

บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.15,000 10,557.80 เฉพาะเจาะจง บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย
แอนด์เซอร์วิส
174,000 174,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.ศรีบุษนา
174,000.10,000 9,565.80 เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์ตำรวจ
9,565.80.17,120

17,120 เฉพาะเจาะจง

บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย
แอนด์เซอร์วิส
หจก.ศรีบุษนา
174,000.โรงพิมพ์ตำรวจ
9,565.80.-

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาข้อตกลงใน
การซื้อหรือการจ้าง

ราคาท้องตลาด

ใบสั่งซื้อที่ 1/64
ลง 29 ก.ย.63
ใบสั่งซื้อที่ 2/64
ลง 1 ต.ค.63
ใบสั่งซื้อที่ 3/64
ลง 1 ต.ค.63

ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา

ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
ราคาท้องตลาด

ใบสั่งซือ้ ที่ 4/64
ลง 30 ต.ค.63
ใบสั่งซือ้ ที่ 5/64
ลง 30 ต.ค.63

ใบสั่งซือ้ ที่ 6/64
ลง 30 ต.ค.63
วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/ ใบสั่งซือ้ ที่ 7/64
เกณฑ์ราคา
ลง 10 พ.ย.63

8

เดือน ธ.ค.63
ซ่อมยานพาหนะ (จยย.)

9

จ้างทำความสะอาดที่ทำการ

10 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
11 น้ำมันเชื้อเพลิง
12 ซ่อมยานพาหนะ (จยย.)
13 จ้างทำตรายาง

70,000 69,635.60 เฉพาะเจาะจง หจก.ช้างธนวันต์ เซอร์วิส
69,635.60.17,120
17,120 เฉพาะเจาะจง บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.15,000 10,071.05 เฉพาะเจาะจง
บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
10,071.05
174,000 174,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.ศรีบุษนา
174,000.า เอ็ม.ซี.เรชชิ่ง
1,000
716.84 เฉพาะเจาะจง บ.จำกัฮอนด้
ด
716.84 .ร้
า
นเพี
ยวพัฒนา ตรายาง
3,000
2,610 เฉพาะเจาะจง
2,610.-

หจก.ช้างธนวันต์ เซอร์วิส
69,635.60.บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
10,071.05
หจก.ศรีบุษนา
174,000.บ. ฮอนด้า เอ็ม.ซี.เรชชิ่ง
จำกัด
716.84.ร้านเพียวพัฒนา ตรายาง
2,610.-

ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
ราคาท้องตลาด
ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซือ้ ที่ 8/64
ลง 25 พ.ย.63
ใบสั่งซือ้ ที่ 9/64
ลง 30 พ.ย.63
ใบสั่งซือ้ ที่ 10/64
ลง 30 พ.ย.63
ใบสั่งซื้อที่ 11/64
ลง 30 พ.ย.63
ใบสั่งซื้อที่ 12/64
ลง 1 ธ.ค.63
ใบสั่งซื้อที่ 13/64
ลง 25 ธ.ค.63

ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64)
เดือน ม.ค.64
14 น้ำมันเชื้อเพลิง

174,000 174,000 เฉพาะเจาะจง

15 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ

17,120

16 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

15,000 7,962.90 เฉพาะเจาะจง

17 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ห้องสอบสวน
18 จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร

500

17,120 เฉพาะเจาะจง

500 เฉพาะเจาะจง

1,5000 1,348.20 เฉพาะเจาะจง

19 จ้างเดินสายอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร

5,000

4,750 เฉพาะเจาะจง

20 น้ำมันเชื้อเพลิง (รปภ.ทท.)

13,015

13,015 เฉพาะเจาะจง

21 น้ำมันเชื้อเพลิง (รถทดแทน)

41,100

41,100 เฉพาะเจาะจง

22 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์เหตุด่วนเหตุร้าย

5,000

4,900 เฉพาะเจาะจง

หจก.ศรีบุษนา
174,000.บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
7,962.90
บ.คิงออฟแอดเวอร์ไทซิ่ง
แอนด์กราฟฟิค จำกัด
500.บ. กรุงศิลป์โฆษณา จำกัด
1,348.20.นายศิริโรจน์ แย้มสร้อย
4,750.หจก.ศรีบุษนา
13,015
หจก.ศรีบุษนา
13,015.บ. คิงออฟแอดเวอร์ไทซิ่ง
แอนด์กราฟฟิค จำกัด
4,900.-

หจก.ศรีบุษนา
174,000.บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
7,962.90
บ. คิงออฟแอดเวอร์ไทซิ่ง
แอนด์กราฟฟิค จำกัด
500.บ. กรุงศิลป์โฆษณา จำกัด
1,348.20.นายศิริโรจน์ แย้มสร้อย
4,750.หจก.ศรีบุษนา
13,015.หจก.ศรีบุษนา
13,015.บ. คิงออฟแอดเวอร์ไทซิ่ง
แอนด์กราฟฟิค จำกัด
4,900.-

ราคาท้องตลาด
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา

ใบสั่งซื้อที่ 14/64
ลง 4 ม.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 15/64
ลง 4 ม.ค.64
ใบสั่งซือ้ ที่ 16/64
ลง 4 ม.ค.64

ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซือ้ ที่ 17/64
ลง 8 ม.ค.64

ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อที่ 18/64
ลง 8 ม.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 19/64
ลง 8 ม.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 20/64
ลง 12 ม.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 21/64
ลง 12 ม.ค.64
ใบสั่งซือ้ ที่ 22/64
ลง 14 ม.ค.64

ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
ราคาท้องตลาด
ราคาท้องตลาด
ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

23 จ้างเหมาซ่อมท่อน้ำทิ้ง
เดือน ก.พ.64
24 น้ำมันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง
5,000

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและ
และราคา
ราคา
ที่เสนอ
นายเอกรตน์
เปลี่ยนอร่าม นายเอกรตน์ เปลี่ยนอร่าม ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
4,600 เฉพาะเจาะจง
4,600.4,600.-

174,000 174,000 เฉพาะเจาะจง

25 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ

17,120

26 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

15,000 7,632.90 เฉพาะเจาะจง

27 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องพัสดุ

5,000

3,680 เฉพาะเจาะจง

28 จ้างทำป้ายรายชื่อผู้บริหาร

4,500

3,530 เฉพาะเจาะจง

29 จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์

3,000

2,022 เฉพาะเจาะจง

30 น้ำมันเชื้อเพลิง

13,015

13,015 เฉพาะเจาะจง

500

449 เฉพาะเจาะจง

31 จ้างทำตรายาง 2 รายการ

32 จ้างเปลี่ยนยางรถ จยย.จร.(เงินนอกงบ)

17,120 เฉพาะเจาะจง

111,800 111,800 เฉพาะเจาะจง

หจก.ศรีบุษนา
174,000.บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
7,632.90.นายสมภพ อินทรโยธิน
3,680.บ. กรุงศิลป์โฆษณา จำกัด
3,530.โรงพิมพ์ตำรวจ
2,022.หจก.ศรีบุษนา
13,015.บ.
ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอ
ร์จำกัด
449
หจก.ช้างธนวันต์ เซอร์วิส
111,800.-

หจก.ศรีบุษนา
ราคาท้องตลาด
174,000.บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
17,120.ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
7,632.90.นายสมภพ อินทรโยธิน ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
3,680.บ. กรุงศิลป์โฆษณา จำกัด ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
3,530.โรงพิมพ์ตำรวจ
ราคาทีเ่ สนอไม่สูงกว่าราคากลาง
2,022.และเงินที่ได้รับอนุมัติ
หจก.ศรีบุษนา
ราคาท้องตลาด
13,015.ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
บ.
ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอ
ร์จำกัด
449
หจก.ช้างธนวันต์ เซอร์วิส ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
111,800.-

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาข้อตกลงในการ
ซื้อหรือการจ้าง
ใบสั่งซื้อที่ 23/64
ลง 19 ม.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 24/64
ลง 29 ม.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 25/64
ลง 1 ก.พ. 64
ใบสั่งซือ้ ที่ 26/64
ลง 1 ก.พ. 64
ใบสั่งซื้อที่ 27/64
ลง 1 ก.พ. 64
ใบสั่งซื้อที่ 28/64
ลง 4 ก.พ.64
ใบสั่งซื้อที่ 29/64
ลง 4 ก.พ.64
ใบสั่งซื้อที่ 30/64
ลง 10 ก.พ.64
ใบสั่งซือ้ ที่ 31/64
ลง 10 ก.พ.64
ใบสั่งซื้อที่ 32/64
ลง 10 ก.พ.64

33 น้ำมันหล่อลื่น
เดือน มี.ค.64
34 น้ำมันเชื้อเพลิง
35 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ
ลำดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

10,200

10,200 เฉพาะเจาะจง

174,000 174,000 เฉพาะเจาะจง
17,120
วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง

17,120 เฉพาะเจาะจง
ราคากลาง วิธีจัดซ้อจัดจ้าง

36 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

15,000 7,349.10 เฉพาะเจาะจง

37 น้ำมันเชื้อเพลิง (ตชส.)

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง

38 วัสดุสำนักงาน

30,000

28,569 เฉพาะเจาะจง

39 ซ่อมท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชั้น 2

7,000

6,800 เฉพาะเจาะจง

40 วัสดุแบบพิมพ์

5,000 4,392.25 เฉพาะเจาะจง

41 ซ่อมรถ จยย.

50,000 40,146.40 เฉพาะเจาะจง

42 ซ่อมระบบไฟฟ้า

2,500

2,500 เฉพาะเจาะจง

หจก.ศรีบุษนา
10,200.หจก.ศรีบุษนา
174,000.บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคา
ที่เสนอ
บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
7,349.10.หจก.ศรีบุษนา
6,000.หจก.ปลายฟ้าพาณิชย์
28,569.นายพรเทพ วังวนสินธุ์
6,800.โรงพิมพ์ตำรวจ
4,392.25.หจก.ช้างธนวันต์ เซอร์วิส
40,146.40.นายนทีนท แห้วใต้
2,500.-

หจก.ศรีบุษนา
10,200.-

ราคาท้องตลาด

หจก.ศรีบุษนา
174,000.บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา

ราคาท้องตลาด

ใบสั่งซื้อที่ 33/64
ลง 17 ก.พ.64

ใบสั่งซื้อที่ 34/64
ลง 25 ก.พ.64
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
ใบสั่งซื้อที่ 35/64
ลง 1 มี.ค.64
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาข้อตกลงในการ
ซื้อหรือการจ้าง
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
ใบสั่งซือ้ ที่ 36/64
ลง 1 มี.ค.64

บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
7,319.10.หจก.ศรีบุษนา
ราคาท้องตลาด
6,000.หจก.ปลายฟ้าพาณิชย์ ราคาทีเ่ สนอไม่สูงกว่าราคากลาง
28,569.และเงินที่ได้รับอนุมัติ
นายพรเทพ วังวนสินธุ์ ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
6,800.โรงพิมพ์ตำรวจ
ราคาทีเ่ สนอไม่สูงกว่าราคากลาง
4,392.25.และเงินที่ได้รับอนุมัติ
หจก.ช้างธนวันต์ เซอร์วิส ราคาทีเ่ สนอไม่สูงกว่าราคากลาง
40,146.40.และเงินที่ได้รับอนุมัติ
นายนทีนท แห้วใต้
ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
2,500.-

ใบสั่งซื้อที่ 37/64
ลง 1 มี.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 38/64
ลง 1 มี.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 39/64
ลง 1 มี.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 40/64
ลง 16 มี.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 41/64
ลง 15 มี.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 42/64
ลง 25 มี.ค.64

ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)
เดือน เม.ย.64
43 น้ำมันเชื้อเพลิง
44 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ
45 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เดือน พ.ค.64
46 น้ำมันเชื้อเพลิง

174,000 174,000 เฉพาะเจาะจง

หจก.ศรีบุษนา
หจก.ศรีบุษนา
174,000.174,000.17,120
17,120 เฉพาะเจาะจง บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.17,120.15,000 6,146.25 เฉพาะเจาะจง
บ.ชาเทค พอยท์
บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
6,146.25
6,146.25

174,000 17,4000 เฉพาะเจาะจง

หจก.ศรีบุษนา
174,000.-

หจก.ศรีบุษนา
174,000.-

ราคาท้องตลาด
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา

ราคาท้องตลาด

ใบสั่งซื้อที่ 43/64
ลง 30 มี.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 44/64
ลง 1 เม.ย.64
ใบสั่งซือ้ ที่ 45/64
ลง 1 เม.ย.64
ใบสั่งซื้อที่ 46/64
ลง 29 เม.ย.64

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

47 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ

วงเงิน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง
17,120

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
17,120 เฉพาะเจาะจง

48 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

15,000.- 7,375.50 เฉพาะเจาะจง

49 วัสดุสำนักงาน

100,000 8,615.64 เฉพาะเจาะจง

50 ซ่อมฝ้าเพดานห้องควบคุมผู้ต้องหา

5,000

3,100 เฉพาะเจาะจง

51 น้ำมันเชื้อเพลิง (ทท.)

7,805

7,805 เฉพาะเจาะจง

52 น้ำมันเชื้อเพลิง (ตชส.)

3,000

3,000 เฉพาะเจาะจง

53 จ้างทำป้ายไวนิล

2,500

2,500 เฉพาะเจาะจง

เดือน มิ.ย.64
54 น้ำมันเชื้อเพลิง
55 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ

174,000 174,000 เฉพาะเจาะจง
17,120

17,120 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคา
ที่เสนอ
บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
7,375.50.หจก.ปลายฟ้าพาณิชย์
8,615.64.นายศุวิล คงกฤติพงศ์
3,100.หจก.ศรีบุษนา
7,805.หจก.ศรีบุษนา
3,000.บริษัท
คิงออฟแอดเวอร์ไท
ซิ่งแอนด์กราฟฟิค จำกัด
2,500.หจก.ศรีบุษนา
174,000.บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.-

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
17,120.ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
7,375.50.หจก.ปลายฟ้าพาณิชย์ ราคาทีเ่ สนอไม่สูงกว่าราคากลาง
8,615.64.และเงินที่ได้รับอนุมัติ
นายศุวิล คงกฤติพงศ์ ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
3,100.หจก.ศรีบุษนา
ราคาท้องตลาด
7,805.หจก.ศรีบุษนา
ราคาท้องตลาด
3,000.ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
บริษัท
คิงออฟแอดเวอร์ไท
ซิ่งแอนด์กราฟฟิค จำกัด
2,500.หจก.ศรีบุษนา
174,000.บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.-

ราคาท้องตลาด
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาข้อตกลงในการ
ซื้อหรือการจ้าง
ใบสั่งซื้อที่ 47/64
ลง 3 พ.ค.64
ใบสั่งซือ้ ที่ 48/64
ลง 3 พ.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 49/64
ลง 6 พ.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 50/64
ลง 12 พ.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 51/64
ลง 21 พ.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 52/64
ลง 21 พ.ค.64
ใบสั่งซือ้ ที่ 53/64
ลง 24 พ.ค.64

ใบสั่งซื้อที่ 54/64
ลง 27 พ.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 55/64
ลง 1 มิ.ย.64

56 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
57 วัสดุสำนักงาน
58 จ้างตกแต่งสถานที่หน้าอาคารที่ทำการ
59 จ้างเดินสายโทรศัพท์

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

60

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถ จยย.

61

วัสดุงานบ้านงานครัว

62

จ้างซ่อมห้องพัก พงส.

15,000 8,483.20 เฉพาะเจาะจง

บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
8,483.20.20,000 19,553.18 เฉพาะเจาะจง หจก.ปลายฟาพาณิชย์
19,553.18.5,000
4,870 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพ วังวนสินธุ์
4,870.5,000
4,650 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพ วังวนสินธุ์
4,650.-

วงเงิน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคา
ที่เสนอ
20,000
17,120 เฉพาะเจาะจง หจก.ช้าง ธนวันต์ เซอร์วิส
17,120.20,000 18,647.96 เฉพาะเจาะจง หจก.ปลายฟ้าพาณิชย์
18,647.96.3,500
3,228 เฉพาะเจาะจง นายสมภพ อินทรโยธิน
3,228.-

ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
8,483.20.หจก.ปลายฟาพาณิชย์ ราคาทีเ่ สนอไม่สูงกว่าราคากลาง
19,553.18.และเงินที่ได้รับอนุมัติ
นายพรเทพ วังวนสินธุ์ ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
4,870.นายพรเทพ วังวนสินธุ์ ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
4,650.-

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ใบสั่งซือ้ ที่ 56/64
ลง 1 มิ.ย.64
ใบสั่งซื้อที่ 57/64
ลง 1 มิ.ย.64
ใบสั่งซื้อที่ 58/64
ลง 1 มิ.ย.64
ใบสั่งซื้อที่ 59/64
ลง 8 มิ.ย.64

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาข้อตกลงในการ
ซื้อหรือการจ้าง
หจก.ช้าง ธนวันต์ เซอร์วิส ราคาทีเ่ สนอไม่สูงกว่าราคากลาง ใบสั่งซื้อที่ 60/64
17,120.และเงินที่ได้รับอนุมัติ
ลง 9 มิ.ย.64
หจก.ปลายฟ้าพาณิชย์ ราคาทีเ่ สนอไม่สูงกว่าราคากลาง ใบสั่งซื้อที่ 61/64
18,647.96
และเงินที่ได้รับอนุมัติ
ลง 14 มิ.ย.64
นายสมภพ อินทรโยธิน ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อที่ 62/64
3,228.ลง 23 มิ.ย.64

ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
เดือน ก.ค.64
63 น้ำมันเชื้อเพลิง

174,000 174,000 เฉพาะเจาะจง

64 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ

17,120

65 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

15,000 6,530.15 เฉพาะเจาะจง

66 วัสดุเครื่องวัดแอลกอฮอล์

7,890

7,890 เฉพาะเจาะจง

67 จ้างทำความสะอาดบ้านพัก (นอกงบ)

22,000

22,000 เฉพาะเจาะจง

68 น้ำมันเชื้อเพลิง (รถทดแทน)

41,000

41,000 เฉพาะเจาะจง

69 วัสดุแบบพิมพ์

2,000

1,926 เฉพาะเจาะจง

เดือน ส.ค.64
70 น้ำมันเชื้อเพลิง
71 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ

17,120 เฉพาะเจาะจง

174,000 174,000 เฉพาะเจาะจง
17,120

17,120 เฉพาะเจาะจง

หจก.ศรีบุษนา
หจก.ศรีบุษนา
174,000.174,000.บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.17,120.บ.ชาเทค พอยท์
บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
6,530.15
6,530.15
ร้านยงยุทธพาณิชย์ ร้านยงยุทธพาณิชย์
7,890.7,890.นายพรเทพ วังวนสินธุ์ นายพรเทพ วังวนสินธุ์
22,000.22,000.หจก.ศรีบุษนา
หจก.ศรีบุษนา
41,000.41,000.โรงพิมพ์ตำรวจ
โรงพิมพ์ตำรวจ
1,926.1,926.หจก.ศรีบุษนา
174,000.บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.-

หจก.ศรีบุษนา
174,000.บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.-

ราคาท้องตลาด
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รบอนุมัติ
ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
ราคาท้องตลาด
ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รบอนุมัติ
ราคาท้องตลาด
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา

ใบสั่งซื้อที่ 63/64
ลง 28 มิ.ย.64
ใบสั่งซื้อที่ 64/64
ลง 1 ก.ค.64
ใบสั่งซือ้ ที่ 65/64
ลง 1 ก.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 66/64
ลง 1 ก.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 67/64
ลง 1 ก.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 68/64
ลง 21 ก.ค.64
ใบสั่งซือ้ ที่ 69/64
ลง 22 ก.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 70/64
ลง 2 ส.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 71/64
ลง 2 ส.ค.64

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

72 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

15,000 6,210.60 เฉพาะเจาะจง

73 จ้างจัดตกแต่งสถานที่

5,000

4,800 เฉพาะเจาะจง

74 น้ำมันเชื้อเพลิง (ทท.)

9,110

9,110 เฉพาะเจาะจง

75 น้ำมันเชื้อเพลิง (ตชส.)

3,000

3,000 เฉพาะเจาะจง

76 ป้ายสติ๊กเกอร์

2,000.-

1,819 เฉพาะเจาะจง

77 วัสดุแบบพิมพ์

1,700

1,700 เฉพาะเจาะจง

78 ซ่อมระบบไฟฟ้าห้องประชุม

5,000.-

4,930 เฉพาะเจาะจง

เดือน ก.ย.64
79 น้ำมันเชื้อเพลิง
80 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ

174,000 174,000 เฉพาะเจาะจง
17,120

17,120 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับคัดเลือกและ
และราคา
ราคา
ที่เสนอ
บ.ชาเทค พอยท์
บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
6,10.60.6,210.60.นายพรเทพ วังวนสินธุ์ นายพรเทพ วังวนสินธุ์
4,800.4,800.หจก.ศรีบุษนา
หจก.ศรีบุษนา
9,110.9,110.หจก.ศรีบุษนา
หจก.ศรีบุษนา
3,000.3,000.บริษัท
บริษัท
คิงออฟแอดเวอร์ไท
คิงออฟแอดเวอร์ไทซิ่ง
ซิ่งแอนด์กราฟฟิค จำกัด แอนด์กราฟฟิค จำกัด
1,819.1,819.น.ส.อรสา ศรีอุทธา
น.ส.อรสา ศรีอุทธา
1,700.1,700.นายกฤษณะ เสาวรส นายกฤษณะ เสาวรส
4,930.4,930.หจก.ศรีบุษนา
174,000.บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.-

หจก.ศรีบุษนา
174,000.บ.ฟลอร์แคร์ จำกัด
17,120.-

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา
ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา
ราคาท้องตลาด
ราคาท้องตลาด
ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาข้อตกลงในการ
ซื้อหรือการจ้าง
ใบสั่งซือ้ ที่ 72/64
ลง 2 ส.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 73/64
ลง 30 ก.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 74/64
ลง 13 ส.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 75/64
ลง 13 ส.ค.64
ใบสั่งซือ้ ที่ 76/64
ลง 16 ส.ค.64

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รบอนุมัติ
ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซือ้ ที่ 77/64
ลง 17 ส.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 78/64
ลง 17 ส.ค.64

ราคาท้องตลาด

ใบสั่งซื้อที่ 79/64
ลง 30 ส.ค.64
ใบสั่งซื้อที่ 80/64
ลง 1 ก.ย.64

ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา

81 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
82 ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ
83 จัดซื้อกล้องใช้ในงานสอบสวน
84 วัสดุสำนักงาน

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

85 น้ำมันเชื้อเพลิง (ทท.)

15,000 7,217.65 เฉพาะเจาะจง

บ.ชาเทค พอยท์
บ.ชาเทค พอยท์
ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
7,217.65.7,217.65.30,000 28,759.71 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพ วังวนสินธุ์ นายพรเทพ วังวนสินธุ์
28,759.71.28,759.71.บ.เบอร์
ห
นึ
่
ง
การค้
า
จำกั
ด
บ.เบอร์
หนึ่งการค้า จำกัด
8,000
8,000 เฉพาะเจาะจง
8,000.8,000.60,000 54,683.17 เฉพาะเจาะจง บ.ไวท์ เฮอริเทจ จำกัด บ.ไวท์ เฮอริเทจ จำกัด
54,683.17.54,683.17.วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้าง
15,075

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

15,075 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคา
ที่เสนอ
หจก.ศรีบุษนา
15,075.-

ราคาที่เคยตกลงจ้างที่ผ่านมา

ใบสั่งซือ้ ที่ 81/64
ลง 1 ก.ย.64

ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อที่ 82/64
ลง 6 ก.ย.64
ใบสั่งซื้อที่ 83/64
ลง 6 ก.ย.64
ใบสั่งซื้อที่ 84/64
ลง 17 ก.ย.64

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รบอนุมัติ
ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รบอนุมัติ

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หจก.ศรีบุษนา
15,075.-

ราคาท้องตลาด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาข้อตกลงในการ
ซื้อหรือการจ้าง
ใบสั่งซื้อที่ 85/64
ลง 23 ก.ย.64

