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  เร่ือง     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 
 

เรียน     ผกก.สน.พหลโยธิน 
 

   ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการ

จัดซ้ือจัดจ้างและสัญญาใด ๆ ท่ีมีการอนุมัติให้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้  
 ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 ท่ีเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของ
รัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ โดยหน่วยงาน ต้องจัดทำและสรุปผลการ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำ
บันทึกข้อตกลงร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันแปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ใน
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) ซึ ่งเป็นการประเมินเพื ่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของหน่วยงาน โดยกําหนดให้หน่วยงานมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด น้ัน  

   ฝ่ายอํานวยการ ได้จัดทําข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และนํามาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ ความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม เอกสาร
แนบ                            

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                             พ.ต.ต.     
                                                                     ( วุฒิชัย  ปานสมบัติ ) 
                                                                      สว.อก.สน.พหลโยธิน 
 

 
 

 
 



 

 

 

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
เร่ือง  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 

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

   ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการ

จัดซ้ือจัดจ้างและสัญญาใด ๆ ท่ีมีการอนุมัติให้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้  
ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 ท่ีเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของ
รัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ โดยหน่วยงาน ต้องจัดทำและสรุปผลการ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำ
บันทึกข้อตกลงร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันแปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ใน
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) ซึ ่งเป็นการประเมินเพื ่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของหน่วยงาน โดยกําหนดให้หน่วยงานมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกที่สำคัญในการ
ผลักดันให้เกิดกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ที่นำไปสู่การบริหารราชการที่มีความโปร่งใส อันเป็น
ปัจจัยหลักของการบริหารราชการแผ่นดิน  
  สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื ่อนําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื ้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
     
       

      พันตำรวจเอก         
                 ( ประสพโชค เอ่ียมพินิจ ) 
        ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
     สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

 ในปีงบประมาณ 2564 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประจำปี โดยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
กฎกระทรวง ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
หนังสือเวียนท่ีเก่ียวข้องทุกฉบับ รวมถึงการจัดทำในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ซึ่งสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินสามารถบริหารแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
ขับเคลื่อนการทำงานในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถตอบสนองกรอบการ
ประ เม ินค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใส ในการดำ เน ินงานของหน ่ วยงานภาคร ั ฐ  ( Inegrity and 
TransparencyAssessment : ITA)  
 
 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี
งบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางแสดงรายการจัดซ้ือและร้อยละ 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
จำนวนรายการ ร้อยละ จำนวนเงินซ้ือ/จ้าง ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจ้าจง 46 100 3,557,800 100 
วิธีคัดเลือก - - - - 
วิธีประกาศเชิญชวนประชาชนท่ัวไป - - - - 

รวม 46 100 3,557,800 100 
 
แผนภูมิแสดงการจัดซ้ือจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุจำแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

                     
 

 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  

การจดัซื )อจดัจ้างหรือจดัหาพสัดปุระจําปี
งบประมาณ 9:;< 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคดัเลือก วิธีประกาศเชิญชวน 
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จากแผนภูมิ พบว่ามีการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด จำนวน 46 คร้ัง คิดเป็นร้อย ละ 
100  

จากแผนภูมิดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการท่ีดำเนินการมากสุด 
เพียงอย่างเดียว เน่ืองจากมีงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาท ซ่ึงการ 
ดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) (ข) 
การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีมีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง 
ไม่เกินวงเงินตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 
ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   

1. การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างบางรายการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดในแผนงาน เน่ืองจากได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า-2019 (โควิด-19)  

2. ระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง บางกรณีต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ชัดเจนจึงจะสามารถถือปฏิบัติ 
ได้ถูกต้อง ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดทำเอกสารและต้องแก้ไขหลายคร้ัง เป็นเหตุให้ต้องล่าช้ากว่าท่ี ควรจะเป็น  

3. ในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยต้องดำเนินการวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีการใช้ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง บางคร้ังไม่สามารถเช่ือมต่อเข้าระบบได้ เป็นสาเหตุหน่ึงของความล่าช้า
ในการ ดำเนินงาน  

4. ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการเปล่ียนระบบการใช้งาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ e-GP ต้อง
ศึกษากระบวนการ ข้ันตอนการทำงานใหม่ ซ่ึงมีข้ันตอนการทำงานเพ่ิมข้ึน ทำให้การปฏิบัติงานยุ่งยาก ซับซ้อน จึง
ส่งผลให้การปฏิบัติงานได้ช้าลง ไม่คล่องตัว 

5. การจัดหาพัสดุหลายโครงการท่ีเกิดความล่าช้า เน่ืองจากมีการกำหนดขอบเขตงานท่ีปรับเปล่ียนไป 
เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความชำนาญ จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด เพ่ือให้การดำเนินการ เก่ียวกับงาน
พัสดุมีความถูกต้อง คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

6. การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างจ้าง (TOR) ใช้
ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างนาน ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีกำหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ดำเนินการเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างต้องศึกษา ทำความเข้าใจกับ ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ท่ี เก่ียวข้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ หรือเข้ารับการอบรมเม่ือมีโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ้าง  

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องแก้ไขระบบเครือข่ายท่ีอาจเป็นปัญหา อุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานให้ 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างทุกข้ันตอน ต้องวางแผนและหาทางแก้ไขปัญหาให้สามารถ 
ดำเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง แม้ในภาวะวิกกฤต 
  4. ขาดแคลนกำลังพลท่ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุภาครัฐ 
 
 
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
ปีงบประมาณ 2564 

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
ไตรมาส ที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค.63 ) 

ลำดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที ่
จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีที่จัดซื้อจัด

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัด 
เลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาข้อตกลงใน

การซื้อ 
หรือการจ้าง 

ตุลาคม 2563 
1 น้ำมันเช้ือเพลิง 177586.87  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.(จํากดั) มหาชน บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ลงวันท่ี 1 ต.ค.63 
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่ีทำการ 32000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 1/64 
3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15000  เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญนภา บ.เพ็ญนภา ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 2/64 
4 วัสดุสำนักงาน 29992.10  เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ใบส่ังซ้ือท่ี   3/64 
         

พฤศจิกายน 2563 
1 น้ำมันเช้ือเพลิง 177591.37  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ลงวันท่ี 1พ.ย.63 
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่ีทำการ 32000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 1/64 
3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15000  เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญนภา บ.เพ็ญนภา ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 2/64 
4 วัสดุสำนักงาน 29970.70  เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ใบส่ังซ้ือท่ี   4/64 
         

ธันวาคม 2563 
1 น้ำมันเช้ือเพลิง 195660.20  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ลงวันท่ี 1 ธ.ค.63 
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่ีทำการ 32000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 1/64 
3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15000  เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญนภา บ.เพ็ญนภา ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 2/64 
4 วัสดุสำนักงาน 27820  เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ใบส่ังซ้ือท่ี   5/64 
         

 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี ประจำปีงบประมาณ 2564 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
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ไตรมาส ที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค.64 ) 

ลำดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที ่
จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีที่จัดซื้อจัด

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัด 
เลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาข้อตกลงใน

การซื้อ 
หรือการจ้าง 

มกราคม 2564 
1 น้ำมันเช้ือเพลิง 217829.73  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ลงวันท่ี 1 ม.ค.64 
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่ีทำการ 32000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 1/64 
3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15000  เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญนภา บ.เพ็ญนภา ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 2/64 
4 วัสดุสำนักงาน 33153.95  เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ใบส่ังซ้ือท่ี    10/64 
         

กุมภาพันธ ์2564 
1 น้ำมันเช้ือเพลิง 238216.18  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ลงวันท่ี 1 ก.พ.64 
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่ีทำการ 32000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 1/64 
3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15000  เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญนภา บ.เพ็ญนภา ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 2/64 
4 วัสดุสำนักงาน 43591.80  เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ใบส่ังซ้ือท่ี    12/64 
         

มีนาคม 2564 
1 น้ำมันเช้ือเพลิง 235442.80  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ลงวันท่ี 1 มี.ค.64 
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่ีทำการ 32000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 1/64 
3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15000  เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญนภา บ.เพ็ญนภา ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 2/64 
4 วัสดุสำนักงาน 41879.80  เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ใบส่ังซ้ือท่ี    14/64 
         

 
 
 
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี ประจำปีงบประมาณ 2564 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
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ไตรมาส ที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย.64 ) 

ลำดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที ่
จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีที่จัดซื้อจัด

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัด 
เลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาข้อตกลงใน

การซื้อ 
หรือการจ้าง 

เมษายน 2564 
1 น้ำมันเช้ือเพลิง 245314.22  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ลงวันท่ี 1 มี.ค.64 
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่ีทำการ 32000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 1/64 
3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15000  เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญนภา บ.เพ็ญนภา ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 2/64 
4 วัสดุสำนักงาน 41999.64  เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ใบส่ังซ้ือท่ี    17/64 
         

พฤษภาคม 2564 
1 น้ำมันเช้ือเพลิง 242911.19  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ลงวันท่ี 1 มี.ค.64 
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่ีทำการ 32000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 1/64 
3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15000  เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญนภา บ.เพ็ญนภา ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 2/64 
4 วัสดุสำนักงาน 34995.42  เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ใบส่ังซ้ือท่ี    20/64 
         

มิถุนายน  2564 
1 น้ำมันเช้ือเพลิง 231654.57  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ลงวันท่ี 1 มี.ค.64 
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่ีทำการ 32000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 1/64 
3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15000  เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญนภา บ.เพ็ญนภา ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 2/64 
4 วัสดุสำนักงาน 43112.44  เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ใบส่ังซ้ือท่ี    22/64 
         

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี ประจำปีงบประมาณ 2564 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
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ไตรมาส ที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย.64 ) 

ลำดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที ่
จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีที่จัดซื้อจัด

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัด 
เลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาข้อตกลงใน

การซื้อ 
หรือการจ้าง 

กรกฎาคม 2564 
1 น้ำมันเช้ือเพลิง 234611.05  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ลงวันท่ี 1 ก.ค.64 
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่ีทำการ 32000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 1/64 
3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15000  เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญนภา บ.เพ็ญนภา ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 2/64 
         
         

สิงหาคม 2564 
1 น้ำมันเช้ือเพลิง 229064.53  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ลงวันท่ี 1 ส.ค.64 
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่ีทำการ 32000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 1/64 
3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15000  เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญนภา บ.เพ็ญนภา ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 2/64 
4 วัสดุสำนักงาน 24400  เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ใบส่ังซ้ือท่ี    31/64 
         

กันยายน 2564 
1 น้ำมันเช้ือเพลิง 244417.10  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน ใช้เกณฑ์ราคา จ้างไม่เกินวงเงินท่ีกำหนดในกฏกระทรวง ลงวันท่ี 1 ก.ย.64 
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่ีทำการ 32000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 1/64 
3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15000  เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญนภา บ.เพ็ญนภา ราคาท่ีเคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาท่ี 2/64 
         
         

 
 
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี ประจำปีงบประมาณ 2564 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 


