
 

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง      
หรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คำนำ 

เอกสารรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นเอกสารที่จัดทำข้ึน
เพ่ือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ  ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยน์ต่อการบริหารจัดการของสถานีตำรวจ นครบาลบางยี่เรือ ได้
เป็นอย่างด ี

   

 

 

 

 

พันตำรวจเอก   

       ( ดุสิต วาลีประโคน )  
    ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สน.บางยี่เรือ     
ที่ 0015. (บก.น.8)3 / -                วันที่  19 พฤศจิกายน 2564 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรัก  

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ได้กำเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and  Transparency 
Assessment :ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดย
กำหนดให้หน่วยงานมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นั้น  

ฝ่ายอำนวยการ ได้จัดทำข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และนำมา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ของสำนักงาน คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

   

             พันตำรวจตรี    

( เดชชนะ วรวงศ์สกุล )  
 สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ  

   

                     ✓ ทราบ  

 -ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

 พันตำรวจเอก   

                 ( ดุสิต วาลีประโคน )  
     ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

 

 

 

 



 

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 

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

สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  พ.ศ.2564 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบระมาณ พ.ศ.2564  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 

 

                                              พันตำรวจเอก   

( ดุสิต วาลีประโคน ) 

ผู้กำกบการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

          สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ได้จำทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามการ
ประเมนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  Transparency Assessment :ITA) 
และสามารถนำไปปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ทั้งหมดจำนวน   43   รายการ รายละเอียด ดังนี้  

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง  จำนวนรายการ  จำนวนเงินงบประมาณ  ร้อยละ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  40 1,462,618.71 100 

 

2.ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
               2.1 ปัญหาจากการเปลี่ยนกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องการ

จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละส่วนราชการ ต้องทำความเข้าใจ ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการทำงานใหม่ ทำให้ การปฏิบัติงานอาจมี
ความล่าช้า  

               2.2 ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจเท่าท่ีควรในขั้นตอน และระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างร่วมถึง วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน  

              2.3 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) มีปัญหา
ในการเชื่อมต่อระบบ และหลุดบ่อยทำให้ใช้เวลานานในกรอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  

              2.4 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งส่งผลให้ต้อง ใช้บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ต้องใช้ความรอบคอบและพิจารณาข้ันตอนตามข้อ กฎหมายต่างๆ ซึ่งมี
รายละเอียดค่อนข้างมากและมีความซับซ้อน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ  ทำให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
เนื่องจากไม่ได้รับการอบรมหรือสัมมนาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

3.ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
              3.1 หน่วยงานควรส่งเสริม สนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรม กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ

จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

              3.2 มีจัดการงานด้านเอกสารให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบเพ่ือลดเวลา และง่ายต่อการ ปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง  

              3.3 พัฒนาปรับปรุงระบบ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
( e-Government  Procurement :e-GP) ให้มีความเสถียรมากยิ่งข้ึน  
 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

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

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง 
วิธีจัดซื้อจัด

จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ 
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาข้อตกลงใน 
การซื้อหรือการจ้าง 

 
เดือน ต.ค.63 

       

1 น้ำมันเชื้อเพลิง  127,700 127,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จำกดั (มหาชน) บริษัท ซัสโก้ จำกดั 
(มหาชน) 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 9/64  
ลง 13 พ.ย. 64 

2 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ  9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิตรงตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด 

ใบสั่งจ้าง 10/64  
ลง 13 พ.ย. 64 

3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี ้ไทม์ 
เซอร์วิส จำกดั 

บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี้ 
ไทม์ เซอร์วสิ จำกัด 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 11/64  
ลง 13 พ.ย. 64 

4 ค่าวัสดุสำนักงาน        

 
เดือน พ.ย.63        

ไม่มีการจัดซือ้ 



1 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ  9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

เป็นผู้มีคณุสมบัติ ตรงตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด 

ใบสั่งจ้าง 22/64  
ลง 15 พ.ย. 64 

2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี ้ไทม์ 
เซอร์วิส จำกดั 

บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี้ 
ไทม์ เซอร์วสิ จำกัด 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 23/64  
ลง 15 พ.ย. 64 

3 น้ำมนัเชื้อเพลิง  64,700 64,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จำกดั (มหาชน) บริษัท ซัสโก้ จำกดั 
(มหาชน) 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

 

4 ค่าวัสดุสำนักงาน 35,800 35,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีมงคง จำกัด บริษัท ปีมงคง จำกัด วงเงินไม่เกนิทีก่ำหนดใน 
กฎกระทรวง/พิจารณา
เกณฑ์ราคา 

ใบสั่งจ้าง 16/64  
ลง 26 พ.ย. 64 

 
เดือน ธ.ค.63 

       

1 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ  9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิตรงตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด 

ใบสั่งจ้าง 31/64  
ลง 8 ม.ค. 64 

2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี ้ไทม์ 
เซอร์วิส จำกดั 

บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี้ 
ไทม์ เซอร์วสิ จำกัด 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 32/64  
ลง 8 ม.ค. 64 

3 น้ำมันเชื้อเพลิง  64,700 64,700 เฉพาะเจาะจง   วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

 



4 ค่าวัสดุสำนักงาน        

 

ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64) 
 

เดือน ม.ค.64 
       

1 น้ำมันเชื้อเพลิง  134,600 134,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จำกดั (มหาชน) บริษัท ซัสโก้ จำกดั 
(มหาชน) 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณาเกณฑ์
ราคา 

ใบสั่งจ้าง 52/64  
ลง 5 ก.พ. 64 

2 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ  9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิตรงตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด 

ใบสั่งจ้าง 49/64  
ลง 5 ก.พ. 64 

3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี ้ไทม ์
เซอร์วิส จำกดั 

บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี้ 
ไทม์ เซอร์วสิ จำกัด 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณาเกณฑ์
ราคา 

ใบสั่งจ้าง 50/64  
ลง 5 ก.พ. 64 

4 ค่าวัสดุสำนักงาน        

 
 

เดือน ก.พ.64 
       

1 น้ำมันเชื้อเพลิง  75,600 75,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จำกดั (มหาชน) บริษัท ซัสโก้ จำกดั 
(มหาชน) 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณาเกณฑ์
ราคา 

ใบสั่งจ้าง 65/64  
ลง 11 มี.ค. 64 

ไม่มีการจัดซือ้ 

ไม่มีการจัดซือ้ 



2 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ  9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิตรงตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด 

ใบสั่งจ้าง 66/64  
ลง 11 มี.ค. 64 

3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี ้ไทม ์
เซอร์วิส จำกดั 

บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อป
ป้ี ไทม์ เซอร์วสิ จำกัด 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณาเกณฑ์
ราคา 

ใบสั่งจ้าง 67/64  
ลง 11 มี.ค. 64 

4 ค่าวัสดุสำนักงาน 21,062 21,062 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีมงคง จำกัด บริษัท ปีมงคง จำกัด วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พิจารณาเกณฑ์
ราคา 

ใบสั่งจ้าง 60/64  
ลง 22 ก.พ. 64 

 
เดือน มี.ค.64 

       

1 น้ำมันเชื้อเพลิง  51,900 51,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จำกดั (มหาชน) บริษัท ซัสโก้ จำกดั 
(มหาชน) 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณาเกณฑ์
ราคา 

ใบสั่งจ้าง 91/64  
ลง 19 เม.ย. 64 

2 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ  9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิตรงตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด 

ใบสั่งจ้าง 88/64  
ลง 19 เม.ย. 64 

3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี ้ไทม ์
เซอร์วิส จำกดั 

บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อป
ป้ี ไทม์ เซอร์วสิ จำกัด 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณาเกณฑ์
ราคา 

ใบสั่งจ้าง 89/64  
ลง 19 เม.ย. 64 

4 ค่าวัสดุสำนักงาน        

 

 

ไม่มีการจัดซือ้ 



 

 

ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) 
 

เดือน เม.ย.64 
       

1 น้ำมันเชื้อเพลิง  103,000 103,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจเจรญิชัย ออยล์ 
จำกัด ( สาขา 2 ) 

บริษัท กิจเจรญิชัย 
ออยล์ จำกัด (สาขา 2) 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 102/64  
ลง 14 พ.ค. 64 

2 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ  9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

นายรังสรรค์ 
ฉันทานุมัติอาภรณ ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิตรงตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด 

ใบสั่งจ้าง 100/64  
ลง 14 พ.ค. 64 

3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี ้ไทม์ 
เซอร์วิส จำกดั 

บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อป
ป้ี ไทม์ เซอร์วสิ จำกัด 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 101/64  
ลง 14 พ.ค. 64 

4 ค่าวัสดุสำนักงาน        

 
เดือน พ.ค.64 

       

1 น้ำมันเชื้อเพลิง  104,000 104,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจเจรญิชัย ออยล์ 
จำกัด ( สาขา 2 ) 

บริษัท กิจเจรญิชัย 
ออยล์ จำกัด (สาขา 2) 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 109/64  
ลง 4 มิ.ย 64 

2 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ  9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

นายรังสรรค์ 
ฉันทานุมัติอาภรณ ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิตรงตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด 

ใบสั่งจ้าง 110/64  
ลง 4 มิ.ย 64 

ไม่มีการจัดซือ้ 



3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี ้ไทม์ 
เซอร์วิส จำกดั 

บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อป
ป้ี ไทม์ เซอร์วสิ จำกัด 

วงเงินไมเ่กนิทีก่ำหนดใน 
กฎกระทรวง/พิจารณาเกณฑ์ราคา 

ใบสั่งจ้าง 111/64  
ลง 4 มิ.ย 64 

4 ค่าวัสดุสำนักงาน        

 
 

เดือน มิ.ย.64 
       

1 น้ำมันเชื้อเพลิง  45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจเจรญิชัย ออยล์ 
จำกัด ( สาขา 2 ) 

บริษัท กิจเจรญิชัย 
ออยล์ จำกัด (สาขา2) 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 139/64  
ลง 12 ก.ค. 64 

2 จ้างทำความสะอาดที่ทำ
การ  

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

นายรังสรรค์ 
ฉันทานุมัติอาภรณ ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิตรงตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด 

ใบสั่งจ้าง 140/64  
ลง 12 ก.ค. 64 

3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอนด์เอ ก๊อปปี ้ไทม์ 
เซอร์วิส จำกดั 

บริษัท ทแีอนด์เอ 
ก๊อปปี้ ไทม์ เซอร์วิส 
จำกัด 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 141/64  
ลง 12 ก.ค. 64 

4 วัสดุสำนักงาน  37,394.36 37,394.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีมงคง จำกัด บริษัท ปีมงคง 
จำกดั 

วงเงินไม่เกนิทีก่ำหนดใน 
กฎกระทรวง/พิจารณา
เกณฑ์ราคา 

ใบสั่งจ้าง 143/64  
ลง 12 ก.ค. 64 

 

 

 

ไม่มีการจัดซือ้ 



 

 

ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64) 
 

เดือน ก.ค.64 
       

1  น้ำมันเชื้อเพลิง  79,150 79,150 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจเจรญิชัย ออยล์ 
จำกัด ( สาขา 2 ) 

บริษัท กิจเจรญิชัย 
ออยล์ จำกัด (สาขา 2) 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 142/64  
ลง 12 ก.ค. 64 

2  จ้างทำความสะอาดที่ทำ
การ  

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

นายรังสรรค์ 
ฉันทานุมัติอาภรณ ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิตรงตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด 

ใบสั่งจ้าง 166/64  
ลง 19 ส.ค. 64 

3  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี ้
ไทม์ เซอร์วสิ จำกัด 

บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อป
ป้ี ไทม์ เซอร์วสิ จำกัด 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 167/64  
ลง 19 ส.ค. 64 

4 วัสดุสำนักงาน         

 
เดือน ส.ค.64 

       

1 น้ำมันเชื้อเพลิง  28,650 28,650 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจเจรญิชัย ออยล์ 
จำกัด ( สาขา 2 ) 

บริษัท กิจเจรญิชัย 
ออยล์ จำกัด (สาขา 2) 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 188/64  
ลง 30 ส.ค. 64 

2 จ้างทำความสะอาดที่ทำ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

นายรังสรรค์ 
ฉันทานุมัติอาภรณ ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิตรงตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด 

ใบสั่งจ้าง 192/64  
ลง 6 ก.ย. 64 

ไม่มีการจัดซือ้ 



การ   

3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี ้
ไทม์ เซอร์วสิ จำกัด 

บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อป
ป้ี ไทม์ เซอร์วสิ จำกัด 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 190/64  
ลง 6 ก.ย. 64 

4 วัสดุสำนักงาน         

 
 

เดือน ก.ย.64 
       

1 น้ำมันเชื้อเพลิง  75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจเจรญิชัย ออยล์ 
จำกัด ( สาขา 2 ) 

บริษัท กิจเจรญิชัย 
ออยล์ จำกัด (สาขา 2 ) 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 191/64  
ลง 6 ก.ย. 64 

2 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ  9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

นายรังสรรค์ ฉันทานุมตัิ
อาภรณ ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิตรงตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด 

ใบสั่งจ้าง 203/64  
ลง 10 ก.ย. 64 

3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี ้
ไทม์ เซอร์วสิ จำกัด 

บริษัท ทแีอนด์เอ ก๊อปปี้ 
ไทม์ เซอร์วสิ จำกัด 

วงเงินไม่เกินท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑร์าคา 

ใบสั่งจ้าง 204/64  
ลง 10 ก.ย. 64 

4 วัสดุสำนักงาน  50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีมงคง จำกัด บริษัท ปีมงคง จำกัด วงเงินไม่เกนิทีก่ำหนด
ในกฎกระทรวง/
พิจารณาเกณฑ์ราคา 

ใบสั่งจ้าง 205/64  
ลง 10 ก.ย. 64 

 

ไม่มีการจัดซือ้ 



 

  สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 

รายการ                                            รายงานผลการจดัซือ้จดัจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำป ี
ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ 
ค่าวัสดุสำนักงาน  จัดซื้อ   จัดซื้อ   จัดซื้อ   จัดซื้อ 

ค่าวัสดุจราจร  จัดซื้อ   จัดซื้อ   จัดซื้อ   จัดซื้อ 

ค่าอาหารผู้ต้องหา จัดซื้อ จัดซื้อ จัดซื้อ จัดซื้อ จัดซื้อ จัดซื้อ จัดซื้อ จัดซื้อ จัดซื้อ จัดซื้อ จัดซื้อ 

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอการ จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง 

 

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ระยะงบประมาณปี 64         ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่
เพียงพอ / ล่าช้า / มาทีละส่วน 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                  ระยะงบประมาณปี 64         ควรได้รับการจดัสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอ / รวดเร็ว / มาครั้งเดียว 

 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                             สถานีตำรวจนครบาลบางย่ีเรือ  

                                                                                                                                              โทร 02 466 7557 

                                                                                                                                                                       E-mail bangyeeruae.police@gmail.com 

mailto:bangyeeruae.police@gmail.com


 
สรุปผลการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปญัหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 

จากรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของ สถานีตํารวจนครบาลบางยี่เรือ สามารถ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังกล่าวข้างต้น พบวา งบดําเนินงานคาช้สอยและวัสดุสำนักงาน จัด
จ้าง ที่ได้รับการจัดสรรและมีการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเที่ยบกับงบรายจ่ายประเภท อื่นๆ สูงสุด เป็นไปตามประมาณการที่ตั้ง
ไวคิด  เป็นร้อยละ 100 ตรงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้  
 

ปัญหา อุปสรรค  
1 .ได้รับการจัดสรรงบประมาณไมเ่พียงพอ  
2. ได้รับอนุมัติโอนการจัดสรรงบประมาณล่าช้า  

  3.งบประมาณท่ีได้มาทีละส่วน ไม่มาทั้งหมดครั้งเดียว  
4.เจ้าหน้าที่ไม่มีมีความรู้เรื่องงบประมาณเฉพาะทาง 

 
ขอเสนอแนะ  

1 .ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ  
2.ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณด้วยความรวดเร็ว  
3.ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณครั้งเดียว 100%  
4.ควรแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเรื่องงบประมาณประจำหน่วย  

 
 


