
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะขอซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และวงเงินท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

1 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,600.00          9,600.00     เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์  วงค์ค า
จันทร์ วงเงินท่ีเสนอ 
9,600 บาท

นายสุวิทย์  วงค์ค า
จันทร์ วงเงินท่ีเสนอ 
9,600 บาท

เสนอราคาต่ าสุด บซ.624/6559 
วันท่ี 4 ส.ค.65

2 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ 2,989.97          2,989.97     เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเสรียานยนต์
 จ ากัด วงเงินท่ีเสนอ 
2,989.97 บาท

บริษัท ชัยเสรียานยนต์
 จ ากัด วงเงินท่ีเสนอ 
2,989.97 บาท

เสนอราคาต่ าสุด บจ.624/6528 
วันท่ี 4 ส.ค.65

3 จ้างพิมพ์เอกสารต าราเรียน 6,000.00          6,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเอ็น  คอมพิ
วออฟเซท จ ากัด 
วงเงินท่ีเสนอ 6,000 
 บาท

บริษัท เอ็มเอ็น  คอมพิ
วออฟเซท จ ากัด 
วงเงินท่ีเสนอ 6,000 
 บาท

เสนอราคาต่ าสุด บจ.624/6529 
วันท่ี 8 ส.ค.65

4 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 32,281.90        32,281.90   เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนา เมนเทน
แนนซ์ แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด วงเงินท่ีเสนอ 
34,937 บาท

บริษัท วัฒนา เมนเทน
แนนซ์ แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด วงเงินท่ีเสนอ 
34,937 บาท

เสนอราคาต่ าสุด บจ.624/6530 
วันท่ี 18 ส.ค.65

5 จ้างท าความสะอาด 12,000.00        12,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสถิตย์  ชาภูวงค์ 
วงเงินท่ีเสนอ 12,000
 บาท

นายสถิตย์  ชาภูวงค์ 
วงเงินท่ีเสนอ 12,000
 บาท

เสนอราคาต่ าสุด บจ.624/6531 
วันท่ี 29 ส.ค.65

6 จ้างท าความสะอาด 3,200.00          3,200.00     เฉพาะเจาะจง นายสถิตย์  ชาภูวงค์ 
วงเงินท่ีเสนอ 3,200 
บาท

นายสถิตย์  ชาภูวงค์ 
วงเงินท่ีเสนอ 3,200 
บาท

เสนอราคาต่ าสุด บจ.624/6532 
วันท่ี 29 ส.ค.65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ.2565
กองก ำกับกำร 2 กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
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7 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 34,937.00        34,937.00   เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
34,934 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
34,934 บาท

เสนอราคาต่ าสุด บซ.624/6560 
วันท่ี 29 ส.ค.65

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8,682.00          8,682.00     เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
8,682 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
8,682 บาท

เสนอราคาต่ าสุด บซ.624/6561 
วันท่ี 29 ส.ค.65

9 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,713.00          9,713.00     เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
9,713 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
9,713 บาท

เสนอราคาต่ าสุด บซ.624/6562 
วันท่ี 29 ส.ค.65

10 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 33,141.11        33,141.11   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมธี
เมทัลชีท  วงเงินท่ี
เสนอ 33,141.11  
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมธี
เมทัลชีท  วงเงินท่ี
เสนอ 33,141.11  
บาท

เสนอราคาต่ าสุด บซ.624/6563 
วันท่ี 29 ส.ค.65


