
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะขอซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และวงเงินท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,480.00        14,480.00   เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
14,480 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
14,480 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6534 
วันท่ี 5 พ.ค.65

2 จ้างล้างบ่อบาดาล 6,000.00          6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเดชา  เนรมิต
พิทักษ์กุล  วงเงินท่ี
เสนอ 6,000 บาท

นายเดชา  เนรมิต
พิทักษ์กุล  วงเงินท่ี
เสนอ 6,000 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6517 
วันท่ี 5 พ.ค.65

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 50,685.90        50,685.90   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เมธี
เมทัลชีท  วงเงินท่ี
เสนอ 50,685.90  
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เมธี
เมทัลชีท  วงเงินท่ี
เสนอ 50,685.90  
บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6535 
วันท่ี 6 พ.ค.65

4 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง (น่้ามันแก๊สโซฮอล์) 22,047.35        22,047.35   เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด  วงเงิน
ท่ีเสนอ 22,047.35 
บาท

บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด  วงเงิน
ท่ีเสนอ 22,047.35 
บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6536 
วันท่ี 6 พ.ค.65

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,920.00          1,920.00     เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
1,920 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
1,920 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6537 
วันท่ี 6 พ.ค.65

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

6 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง (น่้ามันดีเซล) 192,600.00     192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด  วงเงิน
ท่ีเสนอ 192,600 
บาท

บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด  วงเงิน
ท่ีเสนอ 192,600 
บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6538 
วันท่ี 17 พ.ค.65

7 ซ้ือวัสดุเคร่ืองช่วยฝึก 11,732.00        11,732.00   เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
11,732 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
11,732 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6539 
วันท่ี 25 พ.ค.65

8 วัสดุอ่ืน ๆ 400.00            400.00        เฉพาะเจาะจง นายสถิตย์  ชาภูวงค์ 
วงเงินท่ีเสนอ 400 
บาท

นายสถิตย์  ชาภูวงค์ 
วงเงินท่ีเสนอ 400 
บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6540 
วันท่ี 25 พ.ค.65

9 จ้างท่าปกใบประกาศนียบัตร 20,000.00        20,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เนียร์บาย จ่ากัด
 วงเงินท่ีเสนอ 
20,000  บาท

บริษัท เนียร์บาย จ่ากัด
 วงเงินท่ีเสนอ 
20,000  บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6518 
วันท่ี 25 พ.ค.65

10 จ้างท่าใบประกาศนียบัตร 8,400.00          8,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเอ็น  คอมพิ
วออฟเซท จ่ากัด 
วงเงินท่ีเสนอ 8,400 
 บาท

บริษัท เอ็มเอ็น  คอมพิ
วออฟเซท จ่ากัด 
วงเงินท่ีเสนอ 8,400 
 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บจ.624/6519 
วันท่ี 25 พ.ค.65

11 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,253.70          5,253.70     เฉพาะเจาะจง ร้านพานิชเจริญดี
ฮาร์ดแวร์ วงเงินท่ีเสนอ
 5,253.70 บาท

ร้านพานิชเจริญดี
ฮาร์ดแวร์ วงเงินท่ีเสนอ
 5,253.70 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6541 
วันท่ี 30 พ.ค.65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะขอซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และวงเงินท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

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

12 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง (น่้ามันดีเซล) 7,116.50          7,116.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด  วงเงิน
ท่ีเสนอ 7,116.50 
บาท

บริษัท สุภาภรณ์
พลังงาน จ่ากัด  วงเงิน
ท่ีเสนอ 7,116.50 
บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6543 
วันท่ี 31 พ.ค.65

13 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 12,535.00        12,535.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพีเจแอนด์ทีพัสดุ
ภัณฑ์ วงเงินท่ีเสนอ 
12,535  บาท

ร้านพีเจแอนด์ทีพัสดุ
ภัณฑ์ วงเงินท่ีเสนอ 
12,535  บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6544 
วันท่ี 31 พ.ค.65

14 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 23,783.96        23,783.96   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เมธี
เมทัลชีท  วงเงินท่ี
เสนอ 23,783.96  
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เมธี
เมทัลชีท  วงเงินท่ี
เสนอ 23,783.96  
บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6545 
วันท่ี 31 พ.ค.65

15 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 47,000.00        47,000.00   เฉพาะเจาะจง นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
47,000 บาท

นางประนอม ทอง
วิเศษ วงเงินท่ีเสนอ 
47,000 บาท

เสนอราคาต่่าสุด บซ.624/6546 
วันท่ี 31 พ.ค.65


