
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ประจำปีงบประมาณ  

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 



คำนำ 

เอกสารรายงานากรจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็น
เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจาก 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยน์ต่อการบริหารจัดการของสถานีตำรวจ นคร
บาลเตาปูน ได้เป็นอย่างดี 

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ         สน.เตาปูน              โทร  ๐ ๒๕๘๕ ๖๑๐๑

วันที่   ๔   ตลุาคม ๒๕๖๔ที่  ๐๐๑๕.(บก.น.๒)๖/ -      

เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เรียน  ผกก.สน.เตาปูน 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำ
เนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน โดยกำหนดให้หน่วยงานมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อนำผลการ
วิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นั้น  

ฝ่ายอำนวยการ ได้จัดทำข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และนำมาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

พ.ต.ท. 
( อดินันท์  ศรีนุเสน ) 

สว.อก.สน.เตาปูน 

- ทราบ
- ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน

พ.ต.อ. 
( กฤช  กัญชนะ ) 
ผกก.สน.เตาปูน 



ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 

___________________ 
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  พ.ศ. 

2564 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบระมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายประกาศ  

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช  2564 

พันตำรวจเอก 
( กฤช  กัญชนะ ) 

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ได้จำทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  อย่างไร 
เพื่อให้เป็นไปตามการประเมนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) และสามารถนำไปปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ทั้งหมดจํานวน ๓๒ รายการ รายละเอียด ดังนี้

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนรายการ จำนวนเงินงบประมาณ ร้อยละ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๒ 4,366,384.00 100 

2.ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2.1 ปัญหาจากการเปลี่ยนกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน

เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละส่วนราชการ ต้องทำความเข้าใจ ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการทำงานใหม่ ทำให้
การปฏิบัติงานอาจมีความล่าช้า  

2.2 ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจเท่าท่ีควร ในขั้นตอน และระยะเวลา การจัดซื้อจัดจ้างร่วมถึง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน  

2.3 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) 
มีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบ และหลุดบ่อย ทำให้ใช้เวลานานในกรอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  

2.4 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งส่งผลให้
ต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้ความรอบคอบและพิจารณาขั้นตอนตาม
ข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากและมีความซับซ้อน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ 
ทำให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้รับการอบรมหรือสัมมนาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

3.ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3.1 หน่วยงานควรส่งเสริม สนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรม กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

3.2 มีจัดการงานด้านเอกสารให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบเพ่ือลดเวลา และง่ายต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง  

3.3 พ ัฒนาปร ับปร ุ งระบบ  ระบบการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ างภาคร ัฐด ้วยอ ิ เล ็กทรอน ิกส์  
( e-Government Procurement :e-GP) ให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น 



ไตรมาส ท่ี 1 (ต.ค. - ธ.ค.63)
ล า
ดับ

งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้าง(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

ช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญา วันลงนาม
ในสัญญา

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชาเทค พอยท์ ซัพ

พลาย 
แอนด์ เซอร์วิส

ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา สัญญาจ้าง 1/2564 25 ก.ย.63

2 จ้างท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ สน.เตาปูน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

359,520.00 359,520.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วิน คลีนน่ิง แอนด์ ซัพพลาย ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา สัญญาจ้าง 2/2564 25 ก.ย.63

3 จ้างท าความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ 
สน.เตาปูน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

359,520.00 359,520.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วิน คลีนน่ิง แอนด์ ซัพพลาย ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา สัญญาจ้าง 3/2564 25 ก.ย.63

4 น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 189,983.32 189,983.32 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 2/2564 27 ต.ค.๖๓

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
5 น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 189,982.65 189,982.65 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 

จ้างไม่เกินวงเงินท่ี
ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 3/2564 25 พ.ย.๖๓

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
6 น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖4 189,995.72 189,995.72 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 

จ้างไม่เกินวงเงินท่ี
ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 4/2564 25 ธ.ค.๖๓

7 น้ ามันเช้ือเพลิง ภารกิจ รปภ.นักท่องเท่ียว งวดท่ี ๑ 9,456.68 9,456.68 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 5/2564 25 ธ.ค.๖๓

8 น้ ามันเช้ือเพลิง ภารกิจ น้ ามันรถยนต์เช่า งวดท่ี ๑ 41,098.67 41,098.67 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 6/2564 25 ธ.ค.๖๓

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สถานีต ารวจนครบาลเตาปูน

ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



ไตรมาส ท่ี 2 (ม.ค.64 - เม.ย.64)
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือ

จ้าง(บาท)
ราคากลาง

(บาท)
วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

ช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญา วันลงนาม
ในสัญญา

เดือน มกราคม ๒๕๖4
1 น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 179,993.76 179,993.76 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 

จ้างไม่เกินวงเงินท่ี
ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 7/2564 25 ม.ค.64

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
2 น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน มีนาคม 2564 169,979.44 169,979.44 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 

จ้างไม่เกินวงเงินท่ี
ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 8/2564 19 ก.พ.64

เดือน มีนาคม ๒๕๖4
3 น้ ามันเช้ือเพลิง ภารกิจ รปภ.นักท่องเท่ียว งวดท่ี 2 9,432.10 9,432.10 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 

จ้างไม่เกินวงเงินท่ี
ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 9/2564 15 มี.ค.64

4 น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน เมษายน 2564 159,981.01 159,981.01 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 10/2564 26 มี.ค.64

ไตรมาส ท่ี 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือ

จ้าง(บาท)
ราคากลาง

(บาท)
วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

ช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญา วันลงนาม
ในสัญญา

เดือน เมษายน ๒๕๖4
1 น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน เมษายน 2564 164,998.65 164,998.65 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 

จ้างไม่เกินวงเงินท่ี
ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 11/2564 25 เม.ย.๖๔



เดือน พฤษภาคม ๒๕๖4
2 น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 164,988.39 164,988.39 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 

จ้างไม่เกินวงเงินท่ี
ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 12/2564 25 พ.ค.๖๔

3 น้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรถยนต์เช่า งวดท่ี ๒ 20,534.96 20,534.96 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 13/2564 25 พ.ค.๖๔

4 น้ ามันเช้ือเพลิง ภารกิจ รปภ.นักท่องเท่ียว งวดท่ี ๓ 3,376.77 3,376.77 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 14/2564 25 พ.ค.๖๔

เดือน มิถุนายน ๒๕๖4
5 น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 139,993.38 139,993.38 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 

จ้างไม่เกินวงเงินท่ี
ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 15/2564 28 มิ.ย.๖๔

ไตรมาส ท่ี 4 (ก.ค. - ก.ย.64)
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือ

จ้าง(บาท)
ราคากลาง

(บาท)
วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

ช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญา วันลงนาม
ในสัญญา

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖4
1 น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 139,981.76 139,981.76 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 

จ้างไม่เกินวงเงินท่ี
ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 16/2564 27 ก.ค.64

2 น้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรถยนต์เช่า ไตรมาส 3 - 4 20,545.50 20,545.50 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 17/2564 27 ก.ค.64

3 น้ ามันเช้ือเพลิง โครงการด าเนินงานชุมชนย่ังยืน 9,998.77 9,998.77 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 18/2564 27 ก.ค.64



เดือน สิงหาคม ๒๕๖4
4 จ้างท าป้ายสติกเกอร์ ทาสี ตีเส้นจราจรท้ังภายใน – 

ภายนอกสถานีฯ
144,589.10 144,589.10 เฉพาะเจาะจง บจก.จิตติศิลป์ 9416 ใช้เกณฑ์ราคา 

จ้างไม่เกินวงเงินท่ี
ก าหนดฯ

ใบส่ังจ้างท่ี ๑/๒๕๖๔ ๖ ส.ค.๖๔

5 น้ ามันเช้ือเพลิง รปภ. นักท่องเท่ียวไตรมาส ๔ 4,978.14 4,978.14 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 19/2564 18 ส.ค.๖๔

6 น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน กันยายน 2564 139,987.64 139,987.64 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 20/2564 19 ส.ค.6๔

เดือน กันยายน ๒๕๖4
7 น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน กันยายน 2564 

เพ่ิมเติม
41,976.92 41,976.92 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 

จ้างไม่เกินวงเงินท่ี
ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 21/2564 7 ก.ย.๖๔

7 น้ ามันเช้ือเพลิง รปภ. นักท่องเท่ียวไตรมาส ๔ 
คร้ังท่ี ๒

4,869.36 4,869.36 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมลรุ่งเรือง (๑๙๙๑) ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 22/2564 7 ก.ย.๖๔

10 จ้างเก็บสายไฟห้องประชุม สน.เตาปูน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บีทีเอ็น เอเชีย ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังจ้างท่ี 2/๒๕๖๔ 10 ก.ย.๖๔

11 กล้องบันทึกภาพและเสียง ส าหรับการสอบสวน
ผู้ต้องหาฯ

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โซลูช่ัน มาเนีย ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 23/2564 16 ก.ย.๖๔

12 วัสดุส านักงานส้ินเปลือง เพ่ือใช้ในงานราชการ 
สน.เตาปูน

139,493.88 139,493.88 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์
(ส านักงานใหญ่)

ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังซ้ือ 24/2564 17 ก.ย.๖๔

13 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารท่ีท าการ สน.เตาปูน 499,000.00 499,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บีทีเอ็น เอเชีย ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังจ้างท่ี 3/๒๕๖๔ 20 ก.ย.๖๔



เดือน กันยายน ๒๕๖4 (ต่อ)
14 จ้างซ่อมแซมอาคารท่ีท าการ สน.เตาปูน 499,000.00 499,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.นิรมิตวิศวะ ใช้เกณฑ์ราคา 

จ้างไม่เกินวงเงินท่ี
ก าหนดฯ

ใบส่ังจ้างท่ี 4/๒๕๖๔ 22 ก.ย.๖๔

15 เคร่ืองแบบสนาม คฝ. 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสง่า แอนด์ อาภรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังจ้างท่ี 5/๒๕๖๔ 22 ก.ย.๖๔

16 ตัดชุดเคร่ืองแบบสนามส าหรับข้าราชการต ารวจฯ 
งาน ป.

71,400.00 71,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บิน บูติก อินเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคา 
จ้างไม่เกินวงเงินท่ี

ก าหนดฯ

ใบส่ังจ้างท่ี 6/๒๕๖๔ 29 ก.ย.๖๔


