
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะขอซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และวงเงินท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

1 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 12,733.00        12,733.00   เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
12,733 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
12,733 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6547 
วันท่ี 2 มิ.ย.65

2 ซ้ือวัสดุเคร่ืองช่วยฝึก 8,684.00          8,684.00     เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
8,684 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
8,684 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6548 
วันท่ี 7 มิ.ย.65

3 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 20,180.00        20,180.00   เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
20,180 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
20,180 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6549 
วันท่ี 7 มิ.ย.65

4 จ้างท่าใบประกาศนียบัตร 2,772.00          2,772.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเอ็น  คอมพิ
วออฟเซท จ่ากัด 
วงเงินท่ีเสนอ 2,772 
 บาท

บริษัท เอ็มเอ็น  คอมพิ
วออฟเซท จ่ากัด 
วงเงินท่ีเสนอ 2,772 
 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6520 
วันท่ี 7 มิ.ย.65

5 จ้างท่าป้ายโลโก้ สต๊ิกเกอร์ 8,506.50          8,506.50     เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริศิลป์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง วงเงินท่ีเสนอ 
8,506.50  บาท

หจก.ศิริศิลป์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง วงเงินท่ีเสนอ 
8,506.50  บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6521 
วันท่ี 7 มิ.ย.65

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (สมุดฝึกงาน 
นสต.64)

9,600.00          9,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรักเจริญซีร็อกซ์ 
วงเงินท่ีเสนอ 9,600 
บาท

ร้านรักเจริญซีร็อกซ์ 
วงเงินท่ีเสนอ 9,600 
บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6522 
วันท่ี 10 มิ.ย.65

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

7 จ้างเหมาจัดท่าใบรายงานผลการ
ฝึกอบรม

1,200.00          1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรักเจริญซีร็อกซ์ 
วงเงินท่ีเสนอ 1,200 
บาท

ร้านรักเจริญซีร็อกซ์ 
วงเงินท่ีเสนอ 1,200 
บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6522 
วันท่ี 15 มิ.ย.65

8 จ้างเหมาจัดท่าปัญหาข้อสอบ 
กระดาษค่าตอบ พร้อมซอง

3,008.00          3,008.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรักเจริญซีร็อกซ์ 
วงเงินท่ีเสนอ 3,008 
บาท

ร้านรักเจริญซีร็อกซ์ 
วงเงินท่ีเสนอ 3,008 
บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6524 
วันท่ี 16 มิ.ย.65

9 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,100.00        12,100.00   เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์  วงค์ค่า
จันทร์ วงเงินท่ีเสนอ 
12,100 บาท

นายสุวิทย์  วงค์ค่า
จันทร์ วงเงินท่ีเสนอ 
12,100 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6550 
วันท่ี 16 มิ.ย.65

10 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,200.00        13,200.00   เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์  วงค์ค่า
จันทร์ วงเงินท่ีเสนอ 
13,200 บาท

นายสุวิทย์  วงค์ค่า
จันทร์ วงเงินท่ีเสนอ 
13,200 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6551 
วันท่ี 16 มิ.ย.65

11 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์เคร่ืองใช้ 56,200.00        56,200.00   เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
56,200 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
56,200 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6552 
วันท่ี 17 มิ.ย.65

12 ซ้ือวัสดุเคร่ืองช่วยฝึก 11,500.00        11,500.00   เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
11,500 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
11,500 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6553 
วันท่ี 17 มิ.ย.65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะขอซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และวงเงินท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

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

13 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,400.00          2,400.00     เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์  วงค์ค่า
จันทร์ วงเงินท่ีเสนอ 
2,400 บาท

นายสุวิทย์  วงค์ค่า
จันทร์ วงเงินท่ีเสนอ 
2,400 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6554 
วันท่ี 23 มิ.ย.65

14 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถพยาบาล 5,500.00          5,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์  วงค์ค่า
จันทร์ วงเงินท่ีเสนอ 
5,500 บาท

นายสุวิทย์  วงค์ค่า
จันทร์ วงเงินท่ีเสนอ 
5,500 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6525 
วันท่ี 23 มิ.ย.65

15 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน
ดีเซล บี7)

12,425.40        12,425.40   เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด  วงเงิน
ท่ีเสนอ 12,425.40 
บาท

บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด  วงเงิน
ท่ีเสนอ 12,425.40 
บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6555 
วันท่ี 27 มิ.ย.65

16 จ้างซักรีดผ้าปูท่ีนอนและปลอกหมอน 7,920.00          7,920.00     เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
7,920 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
7,920 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6526 
วันท่ี 27 มิ.ย.65


