
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง 

หรือการจดัหาพสัดุประจ าปี 

 

 

 

 

 
 

สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 



ค ำน ำ 

 เอกสารรายงานการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการจดัหาพสัดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือ

รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการจดัหาพสัดุ ของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง แผนการ

จดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ซ่ึงไดรั้บจดัสรรงบประมาณจาก ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ เอกสารฉบบัน้ีจะเป็นประโยน์ต่อการบริหารจดัการของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

       พนัต ารวจเอก 

        ( ปณชยั ตนัอารีย)์ 

             ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึข้อควำม 

ส่วนราชการ ฝ่ายอ านวยการ   โทร.๐๒-๒๓๔-๐๒๔๒ ต่อ 502 

ท่ี ๐๐๑๕.(บก.น.๖)๔/ -    วนัท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เร่ือง รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

 ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการป้องกนัแปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) ไดก้ าเนินโครงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) 

ซ่ึงเป็นการประเมินเพ่ือวดัระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยก าหนดใหห้น่วยงานมีการ

รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งในปีงบประมาณท่ีผา่นมา เพ่ือน าผลการวเิคราะห์ไปปรับปรุงการจดัซ้ือจดัจา้งในปีงบประมาณ

ถดัไปใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด นั้น 

 ฝ่ายอ านวยการ ไดจ้ดัท าขอ้มูลรายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และน ามาสรุปผล

การจดัซ้ือจดัจา้งในรอบปีงบประมาณท่ีผา่นมา ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

       พนัต ารวจตรี 

        ( วชัระ ล้ิมเส็ง ) 

       สารวตัรอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลประชา

ส าราญ 

 

 ทราบ 

- ด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลภายในไตรมาสท่ี ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 

       พนัต ารวจเอก 

        ( ปณชยั ตนัอารีย)์ 

             ผูก้  ากบัการ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 



 

 

ประกำศ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ  

เร่ือง รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  

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

สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ไดจ้ดัท ารายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้

สอดคลอ้งและเป็นไปตามแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้งของปีงบระมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย

ประกาศ  

ประกาศ ณ วนัท่ี ๓๐ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

      พนัต ารวจเอก 

       ( ปณชยั ตนัอารีย)์ 

            ผูก้  ากบัการ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

 

  



รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ไดจ้ดัท ารายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อ

แสดงใหเ้ห็นวา่ในรอบปีท่ีผา่นมา มีผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งจ าแนกตามวธีิการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งไร เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 

:ITA) และสามารถน าไปปรับปรุงในการจดัซ้ือจดัจา้งในปีงบประมาณถดัไปใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

๑. สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ ทั้งหมดจ านวน ๘๕ รายการ รายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทการจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนรายการ จ านวนเงินงบประมาณ ร้อยละ  
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ๘๕ ๒,๘๙๓,๐๖๓.- ๑๐๐ 

๒. ปัญหาและอุปสรรคของการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ 

๒.๑ ปัญหาจากการเปล่ียนกฎหมายท่ีใชใ้นการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง

ในแต่ละส่วนราชการ ตอ้งท าความเขา้ใจ ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการท างานใหม่ ท าใหก้ารปฏิบติังานอาจมี

ความล่าชา้ 

๒.๒ ผูป้ฏิบติังานไม่มีความเขา้ใจเท่าท่ีควร ในขั้นตอน และระยะเวลา การจดัซ้ือจดัจา้งร่วมถึงวธีิการจดัซ้ือจดัจา้ง

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ท าใหก้ารด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน 

๒.๓ ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) มีปัญหาในการ

เช่ือมต่อระบบ และหลุดบ่อย ท าใหใ้ชเ้วลานานในกรอกขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง 

๒.๔ ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยูบ่่อยคร้ังส่งผลใหต้อ้งใชบุ้คลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในดา้นขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งใชค้วามรอบคอบและพิจารณาขั้นตอนตามขอ้กฎหมายต่างๆ 

ซ่ึงมีรายละเอียดค่อนขา้งมากและมีความซบัซอ้น เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้ ความเขา้ใจในระเบียบฯ ท าใหก้าร

ปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งเน่ืองจากไม่ไดรั้บการอบรมหรือสมัมนาตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงพฒันาการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ 

๓.๑ หน่วยงานควรส่งเสริม สนบัสนุน ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือ

จดัจา้ง และการจดัท าขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะของพสัดุ เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและสามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๓.๒ มีจดัการงานดา้นเอกสารใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัทั้งระบบเพ่ือลดเวลา และง่ายต่อการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง 

๓.๓ พฒันาปรับปรุงระบบ ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ( e-Government Procurement :e-

GP) ใหมี้ความเสถียรมากยิง่ข้ึน 

******************************************************************************* 

  ๐๒๔ รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุประจ าปี 



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

ตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมำส ที ่๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๔) 

ล าดบั
ท่ี 

งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง 
ราคากลาง 

วธีิจดัซ้ือจดั
จา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ
ราคา 

เหตผุลท่ีคดัเลือกโดยสรุป 
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือการจา้ง 

 เดือน ต.ค.๖๔        
๑ น ้ามนัเช้ือเพลิง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย 

จ ากดัมหาชน
๘๐,๐๐๐.- 

ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดัมหาชน
๘๐,๐๐๐.- 

ราคาทอ้งตลาด ใบสัง่ซ้ือท่ี ๑/๖๕ 
ลง ๓๐ ก.ย.๖๔ 

๒ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ซพัพลาย 
แอนด ์เซอร์วสิ 

๔,๐๐๐.- 

ร้าน เค.พี.ซพัพลาย 
แอนด ์เซอร์วสิ 

๔,๐๐๐.- 

ราคาท่ีเคยตกลงจา้งท่ีผา่นมา สญัญาขอ้ตกลง 
๑๙/๖๕ 

ลง ๑ ต.ค.๖๔ 
๓ ค่าจา้งท าความสะอาด ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความ

ปลอดภยั เค.เอม็.
อินเตอร์เทค จ ากดั 

๑๒,๕๐๐.- 

บริษทั รักษาความ
ปลอดภยั เค.เอม็.
อินเตอร์เทค จ ากดั 

๑๒,๕๐๐.- 

ราคาท่ีเคยตกลงจา้งท่ีผา่นมา สญัญาขอ้ตกลง  
๑/๖๕ 

ลง ๑ ต.ค.๖๔ 

 เดือน พ.ย.๖๔        
๔ ค่าจา้งท าความสะอาด ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความ

ปลอดภยั เค.เอม็.
อินเตอร์เทค จ ากดั 

๑๒,๕๐๐.- 

บริษทั รักษาความ
ปลอดภยั เค.เอม็.
อินเตอร์เทค จ ากดั 

๑๒,๕๐๐.- 
 

ราคาท่ีเคยตกลงจา้งท่ีผา่นมา สญัญาขอ้ตกลง  
๑/๖๕ 

ลง ๑ ต.ค.๖๔ 



ล าดบั
ท่ี 

งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง 
ราคากลาง 

วธีิจดัซ้ือจดั
จา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ
ราคา 

เหตผุลท่ีคดัเลือกโดยสรุป 
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือการจา้ง 

๕ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ซพัพลาย 
แอนด ์เซอร์วสิ 

๔,๐๐๐.- 

ร้าน เค.พี.ซพัพลาย 
แอนด ์เซอร์วสิ 

๔,๐๐๐.- 

ราคาท่ีเคยตกลงจา้งท่ีผา่นมา สญัญาขอ้ตกลง 
๑๙/๖๕ 

ลง ๑ ต.ค.๖๔ 
๖ น ้ามนัเช้ือเพลิง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย 

จ ากดัมหาชน 
๘๐,๐๐๐.- 

ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดัมหาชน 
๘๐,๐๐๐.- 

ราคาทอ้งตลาด ใบสัง่ซ้ือท่ี ๓/๖๔ 
ลง ๑ พ.ย.๖๔ 

 เดือน ธ.ค.๖๔        
๗ ค่าจา้งท าความสะอาด ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความ

ปลอดภยั เค.เอม็.
อินเตอร์เทค จ ากดั 

๑๒,๕๐๐.- 

บริษทั รักษาความ
ปลอดภยั เค.เอม็.
อินเตอร์เทค จ ากดั 

๑๒,๕๐๐.- 

ราคาท่ีเคยตกลงจา้งท่ีผา่นมา สญัญาขอ้ตกลง  
๑/๖๕ 

ลง ๑ ต.ค.๖๔ 

๘ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ซพัพลาย 
แอนด ์เซอร์วสิ 

๔,๐๐๐.- 

ร้าน เค.พี.ซพัพลาย 
แอนด ์เซอร์วสิ 

๔,๐๐๐.- 

ราคาท่ีเคยตกลงจา้งท่ีผา่นมา สญัญาขอ้ตกลง 
๑๙/๖๕ 

ลง ๑ ต.ค.๖๔ 
๙ น ้ามนัเช้ือเพลิง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย 

จ ากดัมหาชน 
๘๐,๐๐๐.- 

ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดัมหาชน 
๘๐,๐๐๐.- 

ราคาทอ้งตลาด ใบสัง่ซ้ือท่ี ๔/๖๔ 
ลง ๓๐ พ.ย.๖๔ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ไตรมำส ที ่๒ (ม.ค. - ม.ีค. ๖๔) 

ล าดบั
ท่ี 

งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง 
ราคากลาง 

วธีิจดัซ้ือจดั
จา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ
ราคา 

เหตผุลท่ีคดัเลือกโดยสรุป 
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือการจา้ง 

 เดือน ม.ค.๖๕        
๑๐ น ้ามนัเช้ือเพลิง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั

มหาชน 
๘๐,๐๐๐.- 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั
มหาชน 
๘๐,๐๐๐.- 

ราคาทอ้งตลาด ใบสัง่ซ้ือท่ี ๕/๖๕ 
ลง ๕ ม.ค.๖๕ 

๑๑ ค่าจา้งท าความสะอาด ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความ
ปลอดภยั เค.เอม็.อินเตอร์

เทค จ ากดั 
๑๒,๕๐๐.- 

บริษทั รักษาความ
ปลอดภยั เค.เอม็.
อินเตอร์เทค จ ากดั 

๑๒,๕๐๐.- 

ราคาท่ีเคยตกลงจา้งท่ีผา่น
มา 

สญัญาขอ้ตกลง  
๑/๖๕ 

ลง ๑ ต.ค.๖๔ 

๑๒ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ซพัพลาย 
แอนด ์เซอร์วสิ 

๔,๐๐๐.- 

ร้าน เค.พี.ซพัพลาย 
แอนด ์เซอร์วสิ 

๔,๐๐๐.- 

ราคาท่ีเคยตกลงจา้งท่ีผา่น
มา 

สญัญาขอ้ตกลง 
๑๙/๖๕ 

ลง ๑ ต.ค.๖๔ 
 เดือน ก.พ. ๖๔        

๑๔ น ้ามนัเช้ือเพลิง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั
มหาชน 
๘๐,๐๐๐.- 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั
มหาชน 
๘๐,๐๐๐.- 

ราคาทอ้งตลาด ใบสัง่ซ้ือท่ี ๑/๖๔ 
ลง ๑๒ พ.ย. ๖๓ 

๑๕ ค่าจา้งท าความสะอาด ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความ
ปลอดภยั เค.เอม็.อินเตอร์

เทค จ ากดั 
๑๒,๕๐๐.- 

บริษทั รักษาความ
ปลอดภยั เค.เอม็.
อินเตอร์เทค จ ากดั 

๑๒,๕๐๐.- 

ราคาท่ีเคยตกลงจา้งท่ีผา่น
มา 

สญัญาขอ้ตกลง  
๑/๖๕ 

ลง ๑ ต.ค.๖๔ 



ล าดบั
ท่ี 

งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง 
ราคากลาง 

วธีิจดัซ้ือจดั
จา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ
ราคา 

เหตผุลท่ีคดัเลือกโดยสรุป 
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือการจา้ง 

๑๖ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ซพัพลาย 
แอนด ์เซอร์วสิ 

๔,๐๐๐.- 

ร้าน เค.พี.ซพัพลาย 
แอนด ์เซอร์วสิ 

๔,๐๐๐.- 

ราคาท่ีเคยตกลงจา้งท่ีผา่น
มา 

สญัญาขอ้ตกลง 
๑๙/๖๕ 

ลง ๑ ต.ค.๖๔ 
 เดือน มี.ค. ๖๔        

๑๘ น ้ามนัเช้ือเพลิง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั
มหาชน 
๘๐,๐๐๐.- 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั
มหาชน 
๘๐,๐๐๐.- 

ราคาทอ้งตลาด ใบสัง่ซ้ือท่ี ๑/๖๔ 
ลง ๑๒ พ.ย. ๖๓ 

๑๙ ค่าจา้งท าความสะอาด ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความ
ปลอดภยั เค.เอม็.อินเตอร์

เทค จ ากดั 
๑๒,๕๐๐.- 

บริษทั รักษาความ
ปลอดภยั เค.เอม็.
อินเตอร์เทค จ ากดั 

๑๒,๕๐๐.- 

ราคาท่ีเคยตกลงจา้งท่ีผา่น
มา 

สญัญาขอ้ตกลง  
๑/๖๕ 

ลง ๑ ต.ค.๖๔ 

๒๐ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ซพัพลาย 
แอนด ์เซอร์วสิ 

๔,๐๐๐.- 

ร้าน เค.พี.ซพัพลาย 
แอนด ์เซอร์วสิ 

๔,๐๐๐.- 

ราคาท่ีเคยตกลงจา้งท่ีผา่น
มา 

สญัญาขอ้ตกลง 
๑๙/๖๕ 

ลง ๑ ต.ค.๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ไตรมำส ที ่๓ (เม.ย. – ม.ิย. ๖๔) 

ล าดบั
ท่ี 

งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง 
ราคากลาง 

วธีิจดัซ้ือจดั
จา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ
ราคา 

เหตผุลท่ีคดัเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของสญัญา

ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือการจา้ง 

 เดือน เม.ย. ๖๔        
๒๖ น ้ามนัเช้ือเพลิง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั

มหาชน 
๘๐,๐๐๐.- 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั
มหาชน 
๘๐,๐๐๐.- 

ราคาทอ้งตลาด ใบสัง่ซ้ือท่ี ๑/๖๔ 
ลง ๑๒ พ.ย. ๖๓ 

๒๗ ค่าจา้งท าความสะอาด ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความ
ปลอดภยั เค.เอม็.อินเตอร์

เทค จ ากดั 
๑๒,๕๐๐.- 

บริษทั รักษาความ
ปลอดภยั เค.เอม็.
อินเตอร์เทค จ ากดั 

๑๒,๕๐๐.- 

ราคาท่ีเคยตกลงจา้งท่ีผา่นมา สญัญาขอ้ตกลง  
๑/๖๕ 

ลง ๑ ต.ค.๖๔ 

๒๘ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ซพัพลาย 
แอนด ์เซอร์วสิ 

๔,๐๐๐.- 

ร้าน เค.พี.ซพัพลาย 
แอนด ์เซอร์วสิ 

๔,๐๐๐.- 

ราคาท่ีเคยตกลงจา้งท่ีผา่นมา สญัญาขอ้ตกลง 
๑๙/๖๕ 

ลง ๑ ต.ค.๖๔ 
 

 

 

 

๐๒๔ รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุประจ าปี 


