
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

หรือการจัดหาพัสดรุายเดือน 
 

       

      



 

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ประจำปงีบประมาณ 2566 

.................................................. 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการ จัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามมาตรา 9 (8)  แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ 2 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรปุผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 

สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ของปีงบประมาณ 2566 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2566 

 

                                                    พันตำรวจเอก   

            ( ธนา มะลิงาม ) 
            ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลบางยีเ่รือ 

เรื่อง สรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (Electronic Government Procurement : e-GP)   

ประจำเดือนปีงบประมาณ 2566 

.................................................. 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค 0433.4/ว 568 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของราชการใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government  Procurement : e-GP) แจ้งการ
ปรับปรุงประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ให้มีข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐตามแบบ สขร.1 โดยหน่วยงานของรัฐ สามารถนำประกาศดังกล่าวมาจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการแทนแบบ สขร.1 ได้ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ.2560 และ เพื่อลดความซ้ำซ้อน
ของการจัดทำข้อมูลสรุปผล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 

สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ จึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (Electronic  Government 
Procurement : e-GP) ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่  1 กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2566 

 

                                                    พันตำรวจเอก   

            ( ธนา มะลิงาม ) 
            ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

ประจำเดือน ตลุาคม 2565 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ี 

จัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา ท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ีของ 
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 น้ำมันเช้ือเพลิง 53,701.33 53,701.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงไทย ฟลทีการ์ด บริษัท กรุงไทย ฟลทีการ์ด วงเงินไม่เกินที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑ์ราคา 

ใบสั่งซื้อ 1/2566 
ลง 1 พ.ย. 65 

2 ค่าจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาดที่ทำการ 

9,990 9,990 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมัติ
อาภรณ์ 

นายรังสรรค์ ฉันทานุมัติ
อาภรณ์ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

ใบสั่งจ้าง 1/2566 
ลง 29 ต.ค. 65 

3 ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอนด์เอ ก๊อปปี้ 
ไทม์ เซอร์วิส จำกัด 

บริษัท ทีแอนด์เอ ก๊อปปี้ 
ไทม์ เซอร์วิส จำกัด 

วงเงินไม่เกินที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑ์ราคา 

ใบสั่งจ้าง 2/2566 
ลง 3 พ.ย. 65 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ี 

จัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา ท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ีของ 
สัญญาหรือ

ข้อตกลง ในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 น้ำมันเช้ือเพลิง 57,132.28 57,132.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงไทย ฟลทีการ์ด บริษัท กรุงไทย ฟลทีการ์ด วงเงินไม่เกินที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑ์ราคา 

ใบสั่งซื้อ 2/2566 
ลง 1 ธ.ค. 65 

2 ค่าจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาดที่ทำการ 

9,990 9,990 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมัติ
อาภรณ์ 

นายรังสรรค์ ฉันทานุมัติ
อาภรณ์ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

ใบสั่งจ้าง 4/2566 
ลง 27 พ.ย. 65 

3 ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอนด์เอ ก๊อปปี้ 
ไทม์ เซอร์วิส จำกัด 

บริษัท ทีแอนด์เอ ก๊อปปี้ 
ไทม์ เซอร์วิส จำกัด 

วงเงินไม่เกินที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑ์ราคา 

ใบสั่งจ้าง 5/2566 
ลง 2 ธ.ค. 65 

4 ค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

20,437 20,437 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สริิการช่าง  ร้าน ส.สริิการช่าง วงเงินไม่เกินที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑ์ราคา 

ใบสั่งจ้าง 3/2566 
ลง 31 ต.ค. 65 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

ประจำเดือน ธนัวาคม 2565 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ี 

จัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา ท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ีของ 
สัญญาหรือ

ข้อตกลง ในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 น้ำมันเชื้อเพลิง 55,350.91 55,350.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงไทย ฟลีทการ์ด บริษัท กรุงไทย ฟลีทการ์ด วงเงินไม่เกินที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง/พิจารณาเกณฑ์
ราคา 

ใบสั่งซ้ือ 3/2566  
ลง 1 ม.ค. 66 

2 ค่าจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาดที่ทำการ 

9,990 9,990 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมัติ
อาภรณ์ 

นายรังสรรค์ ฉันทานุมัติ
อาภรณ์ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด 

ใบสั่งจ้าง 6/2566 
ลง 27 ธ.ค. 65 

3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอนด์เอ ก๊อปปี้ ไทม์ 
เซอร์วิส จำกัด 

บริษัท ทีแอนด์เอ ก๊อปปี้ ไทม์ 
เซอร์วิส จำกัด 

วงเงินไม่เกินที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง/พิจารณาเกณฑ์
ราคา 

ใบสั่งจ้าง 7/2566 
ลง 12 ม.ค. 65 

4 ค่าวัสดุสำนักงาน 18,635.12 18,635.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีมงคง จำกัด บริษัท ปีมงคง จำกัด วงเงินไม่เกินที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง/พิจารณาเกณฑ์
ราคา 

ใบสั่งซ้ือ 2/2566  
ลง 14 ธ.ค.65 

5 ค่าวัสดุสำนักงาน 
(แบบพิมพ์) 

8,132 8,132 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ตำรวจ โรงพิมพ์ตำรวจ วงเงินไม่เกินที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง/พิจารณาเกณฑ์
ราคา 

ใบสั่งซ้ือ 1/2566  
ลง 7 ธ.ค.65 

6 ค่าวัสดุครัวเรือน 11,104.46 11,104.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีมงคง จำกัด บริษัท ปีมงคง จำกัด วงเงินไม่เกินที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง/พิจารณาเกณฑ์
ราคา 

ใบสั่งซ้ือ 3/2566  
ลง 14 ธ.ค. 65 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

ประจำเดือน มกราคม 2566 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ี 

จัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา ท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ีของ 
สัญญาหรือ

ข้อตกลง ในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 น้ำมันเช้ือเพลิง 48,622.91 48,622.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงไทย ฟลทีการ์ด บริษัท กรุงไทย ฟลทีการ์ด วงเงินไม่เกินที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑ์ราคา 

ใบสั่งซื้อ 4/2566 
ลง 1 ก.พ. 66 

2 ค่าจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาดที่ทำการ 

9,990 9,990 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมัติ
อาภรณ์ 

นายรังสรรค์ ฉันทานุมัติ
อาภรณ์ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

ใบสั่งซื้อ 8/2566 
ลง 27 ม.ค. 66 

3 ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอนด์เอ ก๊อปปี้ 
ไทม์ เซอร์วิส จำกัด 

บริษัท ทีแอนด์เอ ก๊อปปี้ 
ไทม์ เซอร์วิส จำกัด 

วงเงินไม่เกินที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑ์ราคา 

ใบสั่งซื้อ 9/2566 
ลง 3 ก.พ. 66 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ี 

จัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา ท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ีของ 
สัญญาหรือ

ข้อตกลง ในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 น้ำมันเช้ือเพลิง 42,177.07 42,177.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงไทย ฟลทีการ์ด บริษัท กรุงไทย ฟลทีการ์ด วงเงินไม่เกินที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑ์ราคา 

ใบสั่งซื้อ5 /2566 
ลง 2 มี.ค. 66 

2 ค่าจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาดที่ทำการ 

9,990 9,990 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ฉันทานุมัติ
อาภรณ์ 

นายรังสรรค์ ฉันทานุมัติ
อาภรณ์ 

เป็นผู้มีคุณสมบัต ิตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

ใบสั่งซื้อ 10/2566 

ลง 28 ก.พ. 66 

3 ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอนด์เอ ก๊อปปี้ 
ไทม์ เซอร์วิส จำกัด 

บริษัท ทีแอนด์เอ ก๊อปปี้ 
ไทม์ เซอร์วิส จำกัด 

วงเงินไม่เกินที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง/พจิารณา
เกณฑ์ราคา 

ใบสั่งซ้ือ 11 /2566 
ลง 9 มี.ค. 66 

 

 

 

 

 

 

 


