
1 น้้ำมันเช้ือเพลิง 170,022.00       170,022.00   เฉพำะเจำะจง
 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 170,022

 บำท

 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 170,022

 บำท

 วงเงินไม่เกนิที่ก้ำหนดใน
กระทรวง/พจิำรณำเกณฑ์
รำคำ

 ใบส่ังซ้ือที่ 1/2565 ลง 20 ต.ค.
2564

2
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร  จ1

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ2

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 2/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

4
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ3

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 3/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 10,500.00         10,500.00     เฉพำะเจำะจง
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 สัญญำเช่ำ ช1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ของสถำนีต้ำรวจนครบำลบำงซ่ือ
ประจ้ำเดือน ตุลำคม 2564

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ่ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



1 น้้ำมันเช้ือเพลิง 171,085.00       171,085.00   เฉพำะเจำะจง
 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 171,085

 บำท

 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 171,085

 บำท

 วงเงินไม่เกนิที่ก้ำหนดใน
กระทรวง/พจิำรณำเกณฑ์
รำคำ

 ใบส่ังซ้ือที่ 2/2565 ลง 25 ต.ค.
2564

2
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร  จ1

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ2

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 2/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

4
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ3

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 3/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 10,500.00         10,500.00     เฉพำะเจำะจง
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 อ

6 ค่ำวัสดุส้ำนักงำน 62,712.70         62,712.70     เฉพำะเจำะจง
 ร้ำนอำทรพำณิชย์  
62,712.70 บำท

 ร้ำนอำทรพำณิชย์  
62,712.70 บำท

วงเงินไม่เกนิที่ก้ำหนดใน
กระทรวง/พจิำรณำเกณฑ์

รำคำ

 ใบส่ังซ้ือที่ 3/2565 ลง 11 พ.ย.
2564

7 ซ่อมรถรำชกำร 42,500.00         42,500.00     เฉพำะเจำะจง
 ร้ำนสุรีย์ กำรยำง  

42,500 บำท
 ร้ำนสุรีย์ กำรยำง  

42,500 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 6/2565 ลง 25 พ.ย.
2564

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ของสถำนีต้ำรวจนครบำลบำงซ่ือ

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง

ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2564

วิธีจัดซ่ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



1 น้้ำมันเช้ือเพลิง 170,307.00       170,307.00   เฉพำะเจำะจง
 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 170,307

 บำท

 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 170,307

 บำท

 วงเงินไม่เกนิที่ก้ำหนดใน
กระทรวง/พจิำรณำเกณฑ์
รำคำ

 ใบส่ังซ้ือที่ 4/2565 ลง 23 พ.ย.
2564

2
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร  จ1

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ2

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 2/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

4
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ3

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 3/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 10,500.00         10,500.00     เฉพำะเจำะจง
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 สัญญำเช่ำ ช1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ของสถำนีต้ำรวจนครบำลบำงซ่ือ
ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2564

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ่ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



1 น้้ำมันเช้ือเพลิง 170,844.00       170,844.00   เฉพำะเจำะจง
 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 170,844

 บำท

 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 170,844

 บำท

 วงเงินไม่เกนิที่ก้ำหนดใน
กระทรวง/พจิำรณำเกณฑ์
รำคำ

 ใบส่ังซ้ือที่ 7/2565 ลง 22 ธ.ค.
2564

2
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร  จ1

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ2

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 2/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

4
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ3

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 3/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 10,500.00         10,500.00     เฉพำะเจำะจง
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 สัญญำเช่ำ ช1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ของสถำนีต้ำรวจนครบำลบำงซ่ือ
ประจ้ำเดือน มกรำคม 2565

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ่ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



1 น้้ำมันเช้ือเพลิง 170,703.00       170,703.00   เฉพำะเจำะจง
 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 170,703

 บำท

 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 170,703

 บำท

 วงเงินไม่เกนิที่ก้ำหนดใน
กระทรวง/พจิำรณำเกณฑ์
รำคำ

 ใบส่ังซ้ือที่ 10/2565 ลง 25 ม.ค. 
2565

2
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร  จ1

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ2

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 2/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

4
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ3

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 3/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 10,500.00         10,500.00     เฉพำะเจำะจง
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 สัญญำเช่ำ ช1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

5 งำนบำ้นงำนครัว 7,821.70           7,821.70       เฉพำะเจำะจง
 ร้ำนสินสยำม  7,621.70

 บำท
 ร้ำนสินสยำม  7,621.70

 บำท

วงเงินไม่เกนิที่ก้ำหนดใน
กระทรวง/พจิำรณำเกณฑ์

รำคำ

 ใบส่ังจ้ำงที่ 11/2565 ลง 14 ก.พ.
 2565

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ของสถำนีต้ำรวจนครบำลบำงซ่ือ
ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2565

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ่ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



1 น้้ำมันเช้ือเพลิง 171,678.00       171,678.00   เฉพำะเจำะจง
 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 171,678

 บำท

 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 171,678

 บำท

 วงเงินไม่เกนิที่ก้ำหนดใน
กระทรวง/พจิำรณำเกณฑ์
รำคำ

 ใบส่ังซ้ือที่ 12/2565 ลง 22 ก.พ. 
2565

2
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร  จ1

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ2

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 2/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

4
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ3

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 3/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 10,500.00         10,500.00     เฉพำะเจำะจง
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 สัญญำเช่ำ ช1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

6 ค่ำวัสดุส้ำนักงำน 17,976.00         17,976.00     เฉพำะเจำะจง
 ร้ำนอำทรพำณิชย์  

17,975 บำท
 ร้ำนอำทรพำณิชย์  

17,975 บำท

วงเงินไม่เกนิที่ก้ำหนดใน
กระทรวง/พจิำรณำเกณฑ์

รำคำ

 ใบส่ังซ้ือที่ 13/2565 ลง 14 มี.ค. 
2565

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ของสถำนีต้ำรวจนครบำลบำงซ่ือ
ประจ้ำเดือน มีนำคม 2565

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ่ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



1 น้้ำมันเช้ือเพลิง 171,321.00       171,321.00   เฉพำะเจำะจง
 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 171,321

 บำท

 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 171,321

 บำท

 วงเงินไม่เกนิที่ก้ำหนดใน
กระทรวง/พจิำรณำเกณฑ์
รำคำ

 ใบส่ังซ้ือที่ 15/2565 ลง 1 เม.ย. 
2565

2
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร  จ1

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ2

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 2/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

4
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ3

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 3/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 10,500.00         10,500.00     เฉพำะเจำะจง
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 สัญญำเช่ำ ช1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ของสถำนีต้ำรวจนครบำลบำงซ่ือ
ประจ้ำเดือน เมษำยน 2565

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ่ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



1 น้้ำมันเช้ือเพลิง 170,769.00       170,769.00   เฉพำะเจำะจง
 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 170,769

 บำท

 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 170,769

 บำท

 วงเงินไม่เกนิที่ก้ำหนดใน
กระทรวง/พจิำรณำเกณฑ์
รำคำ

 ใบส่ังซ้ือที่ 17/2565 ลง 26 เม.ย.
 2565

2
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร  จ1

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ2

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 2/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

4
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ3

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 3/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 10,500.00         10,500.00     เฉพำะเจำะจง
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 สัญญำเช่ำ ช1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

6 ค่ำวัสดุส้ำนักงำน 72,540.65         72,540.65     เฉพำะเจำะจง
 ร้ำนอำทรพำณิชย์  
72,540.65 บำท

 ร้ำนอำทรพำณิชย์  
72,540.65 บำท

วงเงินไม่เกนิที่ก้ำหนดใน
กระทรวง/พจิำรณำเกณฑ์

รำคำ

 ใบส่ังซ้ือที่ 19/2565 ลง 20 พ.ค. 
2565

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ของสถำนีต้ำรวจนครบำลบำงซ่ือ
ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2565

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ่ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



1 น้้ำมันเช้ือเพลิง 170,380.00       170,380.00   เฉพำะเจำะจง
 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 170,380

 บำท

 บริษัท พรประเสริฐบริกำร 
(2003) จ้ำกดั 170,380

 บำท

 วงเงินไม่เกนิที่ก้ำหนดใน
กระทรวง/พจิำรณำเกณฑ์
รำคำ

 ใบส่ังซ้ือที่ 20/2565 ลง 1 มิ.ย.
2565

2
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร  จ1

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
นำงนิติรัตน์ เพง็สุขศรี  

9,930 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ2

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 นำงสำวอ้ำพรรณ จันทร  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 2/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

4
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำดอำคำรท่ี
ท้ำกำร จ3

9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
 นำยจเร แปน้วงค์  9,930

 บำท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 ใบส่ังจ้ำงที่ 3/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 10,500.00         10,500.00     เฉพำะเจำะจง
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 นำยฉลอม  มะนำวศรี  

9,930 บำท
 เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตำม

เงือนไขที่ก้ำหนด
 สัญญำเช่ำ ช1/2565 ลง 1 ต.ค.
2564

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ของสถำนีต้ำรวจนครบำลบำงซ่ือ
ประจ้ำเดือน มิถุนำยน 2565

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ่ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง


