
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.2564 99,600.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ทำงรำชกำรก ำหนด

2 จัดซ้ือน้ ำมัน ต.ค.2564 (เพ่ิมเติม) 18,800.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

3 จัดซ้ือน้ ำมัน พ.ย.2564 97,100.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

4 จัดท ำ พ.ร.บ.รถรำชกำร 18,614.79          เฉพำะเจำะจง บริษัท อำคเนย์ประกันภัย 
จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท อำคเนย์
ประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน)

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

5 จัดซ้ือน้ ำมัน ธ.ค.2564 65,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

6 จัดซ้ือน้ ำมัน ท่องเท่ียว ธ.ค.2564 45,670.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

7 จ้ำงซ่อมรถยนต์โล่ 10674 2,780.00            เฉพำะเจำะจง อู่อภิชำติยนต์ อู่อภิชำติยนต์ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

8 จัดซ้ือน้ ำมัน ม.ค.2565 75,700.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

9 จัดซ้ือน้ ำมัน ท่องเท่ียว ม.ค.2565 29,500.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

10 จัดซ้ือน้ ำมัน ปส.ฯ ม.ค.2565 21,900.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

11 จัดซ้ือน้ ำมัน ก.พ.2565 71,740.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

12 จัดซ้ือน้ ำมัน ท่องเท่ียว ก.พ.2565 38,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

ต ารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

เดือน  ตุลาคม 2564  ถึงวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ.2565



13 จัดซ้ือน้ ำมัน ปส.ฯ ก.พ.2565 22,500.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

14 จัดซ้ือน้ ำมัน มี.ค.2565 74,804.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

15 จัดซ้ือน้ ำมัน ท่องเท่ียว มี.ค.2565 34,500.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

16 จัดซ้ือน้ ำมัน ปส.ฯ มี.ค.2565 17,500.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

17 จัดซ้ือน้ ำมัน กกท.ฯ มี.ค.2565 9,500.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยปิโตรเลียม หจก.ธงชัยปิโตรเลียม ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

1 จ้ำงท ำใบประกำศนียบัตรพร้อมกรอบ ตร.ดีเด่น 
ประจ ำเดือน ก.ย.64   วันท่ี  25 ต.ค.64

660.00 660.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำงก็อปป้ี ร้ำนนำงก็อปป้ี ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

2 จัดซ้ือกรอบรูปใส่ใบประกำศนียบัตร ตร.ดีเย่ียม ภ.3
   8 พ.ย.64

1,100.00 1,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำงก็อปป้ี ร้ำนนำงก็อปป้ี ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

3 จัดซ้ือธงชำติไทย 10 พ.ย.64  4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยสมบูรณ์ ร้ำนไทยสมบูรณ์ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

4 จ้ำงซ่อมระบบควบคุมกำรข้ึนลงของธงชำติ  10 
พ.ย.64

4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสทีพีแอนด์เซอร์วิส ร้ำนเอสทีพีแอนด์
เซอร์วิส

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

5 จ้ำงถ่ำยเอกสำรค ำส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงปีหลัง 
ต.ค.64   วันท่ี 29 พ.ย.64

660.00 660.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำงก็อปป้ี ร้ำนนำงก็อปป้ี ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

6 จ้ำงถ่ำยเอกสำรขอเคร่ืองรำชฯ   13 ธ.ค.64 1,994.00 1,994.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำงก็อปป้ี ร้ำนนำงก็อปป้ี ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

7 จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรอบรมเครือข่ำย คลับเฮ้ำส์ 13 
ธ.ค.64

700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

8 64117126484 จ้ำงท ำเอกสำรรูปเล่ม แผน รปภ.มล.สรำลี ผู้แทน
พระองค์

7,615.00 7,615.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำงก็อปป้ี ร้้ำนนำงก็อปป้ี ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

1/2565 29-ต.ค.-64 -

9 จ้ำงท ำตรำยำง  14 ม.ค.65 4,310.00 4,310.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสะเกษกำรพิมพ์ ร้ำนศรีสะเกษ        
กำรพิมพ์

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

10 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ หน่วยงำน ภ.จว.ศรีสะ
เกษ

1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -



11 จ้ำงถ่ำยเอกสำรแผนกงำนอ ำนวยกำร  14 ม.ค.65 1,028.00 1,028.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำงก็อปป้ี ร้้ำนนำงก็อปป้ี ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

12 65017005995 จ้ำงท ำโปรสเตอร์ผู้บังคับบัญชำ  ภ.จว.ศรีสะเกษ 5,800.00 5,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

5/2565 24 ธ.ค.64

13 65017179948 จ้ำงท ำโปสเตอร์ผู้บังคับบัญชำ  ภ.3 7,480.00 7,480.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

6/2565 11 ม.ค.65

14 จ้ำงท ำป้ำย กอ.ถปภ. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ
 18 มี.ค.65

1,835.00 1,835.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

15 65027462791 จ้ำงท ำป้ำยอบรมสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนระดับต ำบล

25,600.00 25,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

7/2565 14 ก.พ.65 -

65027463300 จ้ำงท ำเอกสำรรูปเล่ม แผน ถปภ.ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตน์ฯ 18 มี.ค.65

6,875.00 6,875.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำงก็อปป้ี ร้ำนนำงก็อปป้ี ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

8/2565 15-ก.พ.-65

จ้ำงถ่ำยเอกสำรรูปเล่ม แผน รปภ.นำยอนุทินฯ 23 
มี.ค.65

1,400.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำงก็อปป้ี ร้ำนนำงก็อปป้ี ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- -

จ้ำงท ำป้ำย กอ.ถปภ. สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพฯ 23 มี.ค.65

2,930.00 2,930.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ร้ำนเพอร์เฟคปร้ิน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- -

จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด ต.ค.64 16,000.00          16,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก เสนำะวำที และ นำยสมนึก เสนำะวำที และตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

เฉพำะเจำะจง นำงวิไลวรรณ  ทองทับ นำงวิไลวรรณ  ทองทับ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด พ.ย.64 16,000.00          16,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก เสนำะวำที และ นำยสมนึก เสนำะวำที และตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

16 เฉพำะเจำะจง นำงวิไลวรรณ  ทองทับ นำงวิไลวรรณ  ทองทับ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

17 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด ธ.ค.64 16,000.00          16,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก เสนำะวำที และ นำยสมนึก เสนำะวำที และตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

เฉพำะเจำะจง นำงวิไลวรรณ  ทองทับ นำงวิไลวรรณ  ทองทับ ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด ม.ค.65 16,000.00          16,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก เสนำะวำที และ นำยสมนึก เสนำะวำที และตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด



เฉพำะเจำะจง นำงวิไลวรรณ  ทองทับ นำงวิไลวรรณ  ทองทับ

จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด ก.พ.65 16,000.00          16,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก เสนำะวำที และ นำยสมนึก เสนำะวำที และตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

เฉพำะเจำะจง นำงวิไลวรรณ  ทองทับ นำงวิไลวรรณ  ทองทับ

จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด มี.ค.65 16,000.00          16,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก เสนำะวำที และ นำยสมนึก เสนำะวำที และตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำแฟลตท่ีพักข้ำรำชกำรต ำรวจ 
ภ.จว.ศรีสะเกษ

9,977                9,977                เฉพำะเจำะจง เอสพีพี แอนด์เซอร์วิส เอสพีพี แอนด์เซอร์วิส ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

จัดซ้ือถังดับเพลิง 9,600                9,600                เฉพำะเจำะจง
ร้ำนดับเพลิงรำชสีมำ 
แอนด์ เซฟต้ีชัวร์

ร้ำนดับเพลิงรำชสีมำ 
แอนด์ เซฟต้ีชัวร์

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

จ้ำงท ำพวงมำลำ วันท่ี 23 ต.ค.65 1,000.00            1,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

จ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไม้ วันพ่อแห่งชำติ 5 ธ.ค.64 800.00              800.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

ซ้ือหมึกพิมพ์ HP8720 4,200.00            4,200.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

65017234635 ซ้ือชุดตรวจสำรเสพติดในปัสสำวะ งบ ปส.ภ.จว.ศก. 9,150.00            9,150.00            เฉพำะเจำะจง เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพรส์เท
รดด้ิง จ ำกัด

เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพรส์
เทรดด้ิง จ ำกัด

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

1/2565 17-ม.ค.-65 7017394994

จ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไม้ วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช 500.00              500.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

ง - -

จ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไม้ วันยุทธหัตถีพระนเรศวรฯ 500.00              500.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน  ศูนย์อ ำนวยควำมสะดวกจรำจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 25654,970.00            4,970.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน  (งบ ปทส.งำนสืบสวน) 5,000.00            5,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

จ้ำงท ำพำนพุ่ม วันพระบิดำแห่งกำรช่ำงไทย 500.00              500.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -



ซ้ือวัสดุส ำนักงำน งบต่ำงด้ำว กก.สืบสวน 1,000.00            1,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ร้ำนจงเจริญเคร่ืองเขียน ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -

จ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไม้ วันท่ี 31 มี.ค.65(สมเด็จพระ
น่ังเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ)

500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ร้ำนวนิดำดอกไม้สด ตรงตำมเง่ือนไขท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด

- - -
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