
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะขอซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และวงเงินท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 34,094.00        34,094.00   เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
34,094 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
34,094 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6564 
วันท่ี 1 ก.ย.65

2 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 18,723.00        18,723.00   เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
18,723 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
18,723 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6565 
วันท่ี 1 ก.ย.65

3 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 5,243.00          5,243.00     เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ต่ารวจ วงเงิน
ท่ีเสนอ 5,243 บาท

โรงพิมพ์ต่ารวจ วงเงิน
ท่ีเสนอ 5,243 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6566 
วันท่ี 1 ก.ย.65

4 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 4,700.00          4,700.00     เฉพาะเจาะจง พีเจแอนด์ที พัสดุภัณฑ์
 วงเงินท่ีเสนอ 4,700
 บาท

พีเจแอนด์ที พัสดุภัณฑ์
 วงเงินท่ีเสนอ 4,700
 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6567 
วันท่ี 1 ก.ย.65

5 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 5,350.00          5,350.00     เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ต่ารวจ วงเงิน
ท่ีเสนอ 5,350 บาท

โรงพิมพ์ต่ารวจ วงเงิน
ท่ีเสนอ 5,350 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6568 
วันท่ี 2 ก.ย.65

6 จ้างซ่อมแซมระบบสูบน่้าประปา 54,851.41        54,851.41   เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนา เมนเทน
แนนซ์ แอน ซัพพลาย 
จ่ากัด วงเงินท่ีเสนอ 
54,851.41 บาท

บริษัท วัฒนา เมนเทน
แนนซ์ แอน ซัพพลาย 
จ่ากัด วงเงินท่ีเสนอ 
54,851.41 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6533 
วันท่ี 2 ก.ย.65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ.2565
กองก ำกับกำร 2 กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะขอซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และวงเงินท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ.2565
กองก ำกับกำร 2 กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน

7 จ้างซ่อมแซมห้องน่้า กองร้อยท่ี 4 498,000.00     498,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนา เมนเทน
แนนซ์ แอน ซัพพลาย 
จ่ากัด วงเงินท่ีเสนอ 
498,000 บาท

บริษัท วัฒนา เมนเทน
แนนซ์ แอน ซัพพลาย 
จ่ากัด วงเงินท่ีเสนอ 
498,000 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6534 
วันท่ี 2 ก.ย.65

8 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,200.00          1,200.00     เฉพาะเจาะจง พีเจแอนด์ที พัสดุภัณฑ์
 วงเงินท่ีเสนอ 1,200
 บาท

พีเจแอนด์ที พัสดุภัณฑ์
 วงเงินท่ีเสนอ 1,200
 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6569 
วันท่ี 2 ก.ย.65

9 วัสดุเคร่ืองช่วงฝึก (เป้าปืน) 8,560.00          8,560.00     เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ต่ารวจ วงเงิน
ท่ีเสนอ 8,560 บาท

โรงพิมพ์ต่ารวจ วงเงิน
ท่ีเสนอ 8,560 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6570 
วันท่ี 5 ก.ย.65

10 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แก๊ส
โซฮอล์ 95

19,985.46        19,985.46   เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด วงเงินท่ี
เสนอ 19,985.46 
บาท

บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด วงเงินท่ี
เสนอ 19,985.46 
บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6571 
วันท่ี 5 ก.ย.65

11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 21,200.00        21,200.00   เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์  วงค์ค่า
จันทร์ วงเงินท่ีเสนอ 
21,200 บาท

นายสุวิทย์  วงค์ค่า
จันทร์ วงเงินท่ีเสนอ 
21,200 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6572 
วันท่ี 6 ก.ย.65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะขอซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และวงเงินท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ.2565
กองก ำกับกำร 2 กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน

12 จ้างซ่อมเปล่ียนสปอร์ตไลท์ 40,189.20        40,189.20   เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.เจริญการ
ไฟฟ้า จ่ากัด วงเงินท่ี
เสนอ 40,189.20 
บาท

บริษัท ป.เจริญการ
ไฟฟ้า จ่ากัด วงเงินท่ี
เสนอ 40,189.20 
บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6535 
วันท่ี 8 ก.ย.65

13 วัสดุเคร่ืองช่วงฝึก (กระบอง) 30,000.00        30,000.00   เฉพาะเจาะจง นางเบญญาภา  สิง
หนาท วงเงินท่ีเสนอ 
30,000 บาท

นางเบญญาภา  สิง
หนาท วงเงินท่ีเสนอ 
30,000 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6573 
วันท่ี 8 ก.ย.65

14 จ้างเหมาจัดท่าคู่มือระบบสารสนเทศ
 (CRIMES)

2,692.50          2,692.50     เฉพาะเจาะจง นายดอกรัก  ประเสริฐ
ดี วงเงินท่ีเสนอ 
2,692.50 บาท

นายดอกรัก  ประเสริฐ
ดี วงเงินท่ีเสนอ 
2,692.50 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6536 
วันท่ี 12 ก.ย.65

15 จ้างเหมาจัดท่าข้อสอบ 9,235.00          9,235.00     เฉพาะเจาะจง นายดอกรัก  ประเสริฐ
ดี วงเงินท่ีเสนอ 
9,235 บาท

นายดอกรัก  ประเสริฐ
ดี วงเงินท่ีเสนอ 
9,235 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6537 
วันท่ี 12 ก.ย.65

16 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 3,400.00          3,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านข้ันเทพกราฟฟิกดี
ไซต์ วงเงินท่ีเสนอ 
3,400 บาท

ร้านข้ันเทพกราฟฟิกดี
ไซต์ วงเงินท่ีเสนอ 
3,400 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6538 
วันท่ี 14 ก.ย.65

17 จ้างเหมาจัดหาวัสดุพิธีการ 400.00            400.00        เฉพาะเจาะจง นายสถิตย์  ชาภูวงค์ 
วงเงินท่ีเสนอ 400 
บาท

นายสถิตย์  ชาภูวงค์ 
วงเงินท่ีเสนอ 400 
บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6539 
วันท่ี 14 ก.ย.65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะขอซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และวงเงินท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ.2565
กองก ำกับกำร 2 กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน

18 วัสดุก่อสร้าง 50,426.00        50,426.00   เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
50,426 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
50,426 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6574 
วันท่ี 16 ก.ย.65

19 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 42,518.00        42,518.00   เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
42,518 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
42,518 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6575 
วันท่ี 16 ก.ย.65

20 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แก๊ส
โซฮอล์ 95

14,432.37        14,432.37   เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด วงเงินท่ี
เสนอ 14,432.37 
บาท

บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด วงเงินท่ี
เสนอ 14,432.37 
บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6576 
วันท่ี 21 ก.ย.65

21 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 2,900.00          2,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านข้ันเทพกราฟฟิกดี
ไซต์ วงเงินท่ีเสนอ 
2,900 บาท

ร้านข้ันเทพกราฟฟิกดี
ไซต์ วงเงินท่ีเสนอ 
2,900 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6540 
วันท่ี 22 ก.ย.65

22 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 10,080.00        10,080.00   เฉพาะเจาะจง นายสถิตย์  ชาภูวงค์ 
วงเงินท่ีเสนอ 10,080
 บาท

นายสถิตย์  ชาภูวงค์ 
วงเงินท่ีเสนอ 10,080
 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6577 
วันท่ี 22 ก.ย.65

23 วัสดุก่อสร้าง 85,920.00        85,920.00   เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
85,920 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
85,920 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6578 
วันท่ี 23 ก.ย.65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะขอซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และวงเงินท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ.2565
กองก ำกับกำร 2 กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน

24 จ้างซ่อมแซมห้องน่้า กองร้อยท่ี 5 489,000.00     489,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนา เมนเทน
แนนซ์ แอน ซัพพลาย 
จ่ากัด วงเงินท่ีเสนอ 
489,000 บาท

บริษัท วัฒนา เมนเทน
แนนซ์ แอน ซัพพลาย 
จ่ากัด วงเงินท่ีเสนอ 
489,000 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6541 
วันท่ี 26 ก.ย.65

25 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 3,600.00          3,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านข้ันเทพกราฟฟิกดี
ไซต์ วงเงินท่ีเสนอ 
3,600 บาท

ร้านข้ันเทพกราฟฟิกดี
ไซต์ วงเงินท่ีเสนอ 
3,600 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6542 
วันท่ี 26 ก.ย.65

26 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดีเซล บี7 5,616.00          5,616.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด วงเงินท่ี
เสนอ 5,616 บาท

บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด วงเงินท่ี
เสนอ 5,616 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6579 
วันท่ี 26 ก.ย.65

27 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดีเซล บี7 7,581.60          7,581.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด วงเงินท่ี
เสนอ 7,581.60 บาท

บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด วงเงินท่ี
เสนอ 7,581.60 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6580 
วันท่ี 28 ก.ย.65

28 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดีเซล บี7 28,080.00        28,080.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด วงเงินท่ี
เสนอ 28,080 บาท

บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด วงเงินท่ี
เสนอ 28,080 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6581 
วันท่ี 30 ก.ย.65


