
ล ำดับ เลขท่ีโครงกำร งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เลขท่ี PO จำก

ท่ี ในระบบ e-GP หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง ระบบ GFMIS

เลขท่ี วันท่ี

1 จัดซ้ือน้ ำมัน ต.ค.2563 99,700.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

2 จัดซ้ือน้ ำมัน คฝ.(ต.ค.2563 46,600.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

3 จัดซ้ือน้ ำมัน พ.ย.2563 (1) 99,005.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

4 จัดซ้ือน้ ำมัน พ.ย.2563 (2) 33,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

5 จ้ำงซ่อมรถยนต์โล่ 10673 4,917.19          เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ 

(1993) ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 

จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ (1993)

 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

6 จ้ำงซ่อมรถยนต์โล่ 10624 3,053.98          เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ 

(1993) ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 

จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ (1993)

 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

7 จัดท ำ พ.ร.บ.รถรำชกำร 18,614.79        เฉพำะเจำะจง บริษัท อำคเนย์ประกันภัย 

จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ ำกัด 

(มหำชน)

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

8 63117381841 จ้ำงซ่อมรถยนต์โล่ 10672 5,872.70          เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ 

(1993) ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 

จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ (1993)

 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

03/2564 11 Nov2563 7015454888

9 จัดซ้ือน้ ำมัน ธ.ค.2563 (1) 99,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ต ารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 - เดือน เมษายน 2564



ล ำดับ เลขท่ีโครงกำร งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เลขท่ี PO จำก

ท่ี ในระบบ e-GP หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง ระบบ GFMIS

เลขท่ี วันท่ี

10 จัดซ้ือน้ ำมัน ธ.ค.2563 (2) 41,400.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

11 จัดซ้ือน้ ำมัน ท่องเท่ียว ธ.ค.2563 41,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

12 จ้ำงซ่อมรถยนต์โล่ 10676 3,198.77          เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ 

(1993) ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 

จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ (1993)

 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

13 63127258696 จ้ำงซ่อมรถยนต์โล่ 10673 , 10674 24,300.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โค้วทองอยู่ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โค้วทองอยู่ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

05/2564 16 Dec2563 7015491851

14 63127520952 จ้ำงซ่อมรถยนต์โล่ 10624 12,950.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โค้วทองอยู่ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โค้วทองอยู่ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

08/2564 28 Dec2563 7015632281

15 จ้ำงซ่อมรถยนต์โล่ 10624 2,645.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โค้วทองอยู่ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โค้วทองอยู่ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

16 จัดซ้ือน้ ำมัน ม.ค.2564 80,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

17 จัดซ้ือน้ ำมัน ท่องเท่ียว ม.ค.2564 22,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

18 จัดซ้ือน้ ำมัน ปส.ฯ (ม.ค.2564) 13,900.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

19 จ้ำงซ่อมรถยนต์โล่ 10675 1,666.53          เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ 

(1993) ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 

จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ (1993)

 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -



ล ำดับ เลขท่ีโครงกำร งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เลขท่ี PO จำก

ท่ี ในระบบ e-GP หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง ระบบ GFMIS

เลขท่ี วันท่ี

20 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์โล่ 10624 3,750.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โค้วทองอยู่ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โค้วทองอยู่ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

21 จ้ำงซ่อมรถยนต์โล่ 03410 2,304.78          เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ 

(1993) ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 

จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ (1993)

 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

22 64017428158 จ้ำงซ่อมรถยนต์โล่ 10675 12,150.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โค้วทองอยู่ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โค้วทองอยู่ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

12/2564 19 Jan2564 7015651708

23 จัดซ้ือน้ ำมัน ก.พ.2564 91,200.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

24 จัดซ้ือน้ ำมัน ท่องเท่ียว ก.พ.2564 27,700.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

25 จัดซ้ือน้ ำมัน ปส.ฯ (ก.พ.2564) 10,700.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

26 64037005233 จ้ำงซ่อมรถยนต์โล่ 10674 8,539.14          เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ 

(1993) ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 

จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ (1993)

 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

14/2564 24 Feb2564 7015815843

27 จัดท ำ พ.ร.บ.รถรำชกำร 967.28            เฉพำะเจำะจง บริษัท อำคเนย์ประกันภัย 

จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ ำกัด 

(มหำชน)

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

28 จัดซ้ือน้ ำมัน มี.ค.2564 99,800.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

29 จัดซ้ือน้ ำมัน ท่องเท่ียว มี.ค.2564 30,500.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -



ล ำดับ เลขท่ีโครงกำร งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เลขท่ี PO จำก

ท่ี ในระบบ e-GP หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง ระบบ GFMIS

เลขท่ี วันท่ี

30 จัดซ้ือน้ ำมัน ปส.ฯ (มี.ค.2564) 20,600.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

31 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์โล่ 03602 4,250.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โค้วทองอยู่ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โค้วทองอยู่ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

32 จ้ำงซ่อมรถยนต์โล่ 10676 4,634.71          เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ 

(1993) ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 

จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำศรีสะเกษ (1993)

 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

33 จ้ำงท ำป้ำยปล่อยแถวระดมกวำดล้ำง

ช่วงเทศกำลวันลอยกระทง ประจ ำปี 

2563

1,480.00          1,480.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

34 จ้ำงถ่ำยเอกสำรค ำส่ังเงินเดือน 784.00 784.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำงก็อปป้ี ร้้ำนนำงก็อปป้ี ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

35 จ้ำงท ำคู่มือวำงฎีกำเบิกเงิน 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสะเกษ    กำรพิมพ์ ร้ำนศรีสะเกษ    กำรพิมพ์ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

36 จ้ำงท ำใบประกำศนียบัตร 330.00 330.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำงก็อปป้ี ร้ำนนำงก็อปป้ี ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

37 จ้ำงท ำป้ำยเขตปลอดบุร่ี 240.00 240.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

38 จ้ำงท ำป้ำยปล่อยแถวระดมกวำดล้ำง

ช่วงเทศกำลวันข้ึนปีใหม่ 2564

1,240.00 1,240.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

39 จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรพัฒนำบ้ำนพักน่ำ

อยู่ ภ.จว.ศรีสะเกษ

690.00 690.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -



ล ำดับ เลขท่ีโครงกำร งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เลขท่ี PO จำก

ท่ี ในระบบ e-GP หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง ระบบ GFMIS

เลขท่ี วันท่ี

40 จ้ำงท ำป้ำยศูนย์ ศปก.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1,700.00 1,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

41 จ้ำงท ำป้ำยจ้ำงท ำป้้ำยเขตปลอดบุหร่ี 480.00 480.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

42 ถ่ำยเอกสำรข้อสอบทดสอบควำมรู้  

กฏหมำย จนท.จรำจร

990.00 990.00 เฉพำะเจำะจง ร้้ำนนำงก็อปป้ี ร้้ำนนำงก็อปป้ี ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

43 จ้ำงท ำป้ำยพิธิเปิดกำรทดสอบควำมรู้

กฏหมำย จนท.จรำจร

1,728.00 1,728.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

44 จ้ำงท ำป้ำยแถลงผลกำรระดมกวำดล้ำง

ก่อนกำรเลือกต้ังสมำชิกและนำยก อบจ.

5,792.00 5,792.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทปรำชญ์สรีน จ ำกัด บริษัทปรำชญ์สรีน จ ำกัด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

6/2564 17 Dec63 7015738972

45 จ้ำงท ำโปสเตอร์ผู้บังคับบัญชำ ภ.จว.

ศรีสะเกษ

5,800.00 5,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

9/2564 28 Dec63 7015737286

46 จ้ำงท ำป้ำยสถิติฐำนควำมคดีผิดอำญำ 

 ประจ ำศูนย์ ศปก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

1,200.00 1,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

47 จัดซ้ือแบบพิมพ์  ใบเสร็จรับเงิน         

  ง.43-ต.18

4,815.00 4,815.00 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ต ำรวจ โรงพิมพ์ต ำรวจ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

48 63127221542 จ้ำงก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำกำร สภ.ขุนหำญ 19,747,000.00   23,380,000.00   ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ส.กำรโยธำ 1993 จ ำ

กัด,หจก.แสวงฟ้ำก่อสร้ำง

บริษัท ส.กำรโยธำ 1993 จ ำกัด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

2/2564 16 Feb64 7015744731

49 63127223084 จ้ำงก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำกำร สภ.ตูม 10,467,000.00   12663000 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ส.กำรโยธำ 1993 จ ำ

กัด,หจก.แสวงฟ้ำก่อสร้ำง,ห

จก.ประจวบกิจชัย คอน

บริษัท ส.กำรโยธำ 1993 จ ำกัด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

3/2564 16 Feb64 7015744723



ล ำดับ เลขท่ีโครงกำร งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เลขท่ี PO จำก

ท่ี ในระบบ e-GP หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง ระบบ GFMIS

เลขท่ี วันท่ี

50 64017307462 จ้ำงตัดเคร่ืองแบบสนำมส ำหรับผู้

ปฏิบัติหน้ำท่ีควบคุมฝูงชน

930,000.00 930,000.00 เฉพำะเจำะจง ศรีสง่ำ แอนด์ อำภรณ์ ศรีสง่ำ แอนด์ อำภรณ์ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

1/2564 19 Jan64 7015802591

51 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด ต.ค.63 16,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก เสนำะวำที        

นำงวิไลวรรณ  ทองทับ

นำยสมนึก เสนำะวำที        นำง

วิไลวรรณ  ทองทับ

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

52 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด พ.ย.63 16,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก เสนำะวำที        

นำงวิไลวรรณ  ทองทับ

นำยสมนึก เสนำะวำที        นำง

วิไลวรรณ  ทองทับ

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

53 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด ธ.ค.63 16,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก เสนำะวำที        

นำงวิไลวรรณ  ทองทับ

นำยสมนึก เสนำะวำที        นำง

วิไลวรรณ  ทองทับ

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

54 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด ม.ค.64 16,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก เสนำะวำที        

นำงวิไลวรรณ  ทองทับ

นำยสมนึก เสนำะวำที        นำง

วิไลวรรณ  ทองทับ

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

55 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด ก.พ.64 16,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก เสนำะวำที        

นำงวิไลวรรณ  ทองทับ

นำยสมนึก เสนำะวำที        นำง

วิไลวรรณ  ทองทับ

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

56 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด มี.ค.64 16,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก เสนำะวำที        

นำงวิไลวรรณ  ทองทับ

นำยสมนึก เสนำะวำที        นำง

วิไลวรรณ  ทองทับ

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

57 จ้ำงซ่อมบ ำรุงแอร์ประจ ำส ำนักงำน 13,000 เฉพำะเจำะจง ธงชัยโฮมแอร์เซอร์วิส ธงชัยโฮมแอร์เซอร์วิส ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

58 จ้ำงซ่อมบ ำรุงแอร์ประจ ำส ำนักงำน 1,650 เฉพำะเจำะจง ธงชัยโฮมแอร์เซอร์วิส ธงชัยโฮมแอร์เซอร์วิส ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

59 - จ้ำงท ำพวงมำลำ วันท่ี 23 ต.ค.63 1,300.00          1,300.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -



ล ำดับ เลขท่ีโครงกำร งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เลขท่ี PO จำก

ท่ี ในระบบ e-GP หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง ระบบ GFMIS

เลขท่ี วันท่ี

60 - จ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไม้ วันคล้ำยวันพระ

รำชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรำบ

รมรำชชนนี 21 ต.ค.63

500.00            500.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

61 63107250453 ซ้ือผ้ำพันคอเพ่ือใช้ส ำหรับ คฝ. 14,000.00        14,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยสมบูรณ์ ร้ำนไทยสมบูรณ์ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

1/2564 21 ต.ค.63 7015318817

62 - จ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไม้ วันพระบิดำแห่งฝนหลวง 14 พ.ย.63500.00            500.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

63 63117319996 จัดซ้ือพัสดุ ส ำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ14,741.00        14,741.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

2/2564 16 Nov63 7015407574

64 - จ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไม้ วันพ่อแห่งชำติ 5 ธ.ค.63 500.00            500.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

65 64017112989 จัดซ้ือพัสดุ พัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์

อำคำรบ้ำนพัก ภ.จว.ศรีสะเกษ

12,995.00        12,995.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

4/2564 7 Jan64 7015626477

66 64017110749 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน  ศูนย์อ ำนวยควำม

สะดวกจรำจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2564

5,850.00          5,850.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

3/2564 30 Dec63 7015631127

67 64017589591 ซ้ือชุดตรวจสำรเสพติดในปัสสำวะ 28,400.00        28,400.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพรส์เทรดด้ิง จ ำกัด บริษัท เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพรส์เทรดด้ิง จ ำกัด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

5/2564 1 Feb64 7015711267

68 64017030758 จ้ำงปรับปรุงส ำนักงำน ผบก.ภ.จว.ศรี

สะเกษ

193,530.90       193,530.90       เฉพำะเจำะจง บร้ิษัท บีเคเอ็ม เอเชีย จ ำกัด บร้ิษัท บีเคเอ็ม เอเชีย จ ำกัด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

10/2564 6 Jan64 7015683106

69 - จ้ำงท ำอำหำรเพ่ือถวำยเป็นภัตตำหำร

เพล

3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรี ศรีวิมล นำงสำวพัชรี ศรีวิมล ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -



ล ำดับ เลขท่ีโครงกำร งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เลขท่ี PO จำก

ท่ี ในระบบ e-GP หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง ระบบ GFMIS

เลขท่ี วันท่ี

70 - จ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไม้ วันท่ี 31 มี.ค.

64(สมเด็จพระน่ังเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ)

500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

71 - จ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไม้ วันท่ี 6 เม.ย.64(

วันจักรี)

500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

72 64027302308 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือไว้แจกจ่ำยให้กับ

แผนกต่ำงๆ ใน ภ.จว.ศรีสะเกษ

50,034.00 50,034.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด
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