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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
 

 ในปีงบประมาณ 2564 สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ ประจ าปี โดยได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ รวมถึงการจัดท าในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ได้จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  และการจ้างเหมาบริการต่างๆ สรุปได้ 
ดังนี้ 
 ๑. การจัดซื้อวัสดุส านักงาน     จ านวน ๑ รายการ 
 ๒. การจัดซื้อวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิง  จ านวน ๑๒ รายการ 
 ๓. จ้างเหมาบริการ รวมทั้งส้ิน    จ านวน 1๒ รายการ  
 4. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รวมทั้งส้ิน  จ านวน 1๒ รายการ  
รวมทั้งส้ิน  ๓๗ รายการ  เป็นเงิน   3,423,541 บาท 
สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 
ล าดับ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง หมายเหตุ 
๑ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 3,016,542    วิธีเฉพาะเจาะจง  
๒ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๙๖,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง  
๓ ค่าจ้างท าความสะอาด ๒๔๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง  
๔ ค่าวัสดุส านักงาน 5๙,๙๙๙ วิธีเฉพาะเจาะจง  
 
ตารางแสดงวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและร้อยละ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการด าเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวนรายการ ร้อยละ จ านวนเงินซื้อ/จ้าง ร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง ๓๗ ๑๐๐ 3,423,541 ๑๐๐ 
วิธีคัดเลือก - - - - 
วิธีประกาศเชิญชวนประชาชนท่ัวไป - - - - 
รวม ๓๗ ๑๐๐ 3,423,541 ๑๐๐ 
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แผนภูมแิสดงการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพสัดุจ าแนกวิธีการจดัซื้อจัดจ้าง 

 
 
 จากแผนภูมิ พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีเดียว จ านวน ๓๗ ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ด าเนินการ
เพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 
บาท ซึ่งการ ด าเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิตจ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครัง้หนึ่ง ไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
 1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า-2019 (โควิด-19) 
 2. ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บางกรณีต้องศึกษาท าความเข้าใจให้ชัดเจนจึงจะ
สามารถถือปฏิบัติได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดท าเอกสารและต้องแก้ไขหลายครั้ง เป็นเหตุ
ให้ต้องล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น 
 3. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิ เล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต้องมีการใช้ระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง บางครั้งไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เป็นสาเหตุหนึ่งของความ
ล่าช้าในการด าเนินงาน 
 4. การจัดหาพัสดุหลายโครงการที่เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีการก าหนดขอบเขตงานที่
ปรับเปล่ียนไปเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความช านาญ จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด 
เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุมีความถูกต้อง คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรบัปรงุการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต้องศึกษา ท าความเข้าใจกับ ระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ หรือเข้ารับการอบรมเมื่อมีโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแก้ไขระบบเครือข่ายที่อาจเป็นปัญหา อุปสรรค ต่อการ
ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ต้องวางแผนและหาทางแก้ไข
ปัญหาให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในภาวะวิกกฤต 
 4. ขาดแคลนก าลังพลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ภาครัฐ ในปัจจุบันใช้ก าลังพลที่จบการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมต ารวจไม่ได้คุณวุฒิด้านการเงิน 
งบประมาณโดยตรง  
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จัด/ 
ซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก หมาย
เหตุ 

เดือนตุลาคม 2563 
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  259,472 259,472 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด  
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส  
3 ค่าจ้างท าความสะอาด 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส  
เดือน พฤศจิกายน 2563 
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  263,092 263,092 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด  
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส  
3 ค่าจ้างท าความสะอาด 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส  
เดือน ธันวาคม 2563 
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  266,503 266,503 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด  
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส  
3 ค่าจ้างท าความสะอาด 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส  
4 ค่าวัสดุส านักงาน   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพานิชย์ ร้านอาทรพานิชย์  
เดือน มกราคม 2564 
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  221,612 221,612 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด  
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส  
3 ค่าจ้างท าความสะอาด 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส  
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ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จัด/ 
ซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก หมาย
เหตุ 

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  236632 236632 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด  
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส  
3 ค่าจ้างท าความสะอาด 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส  
เดือน มีนาคม 256ถ 
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  270,809 270,809 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด  
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส  
3 ค่าจ้างท าความสะอาด 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส  
เดือน เมษายน 2564 
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  257,723 257,723 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด  
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส  
3 ค่าจ้างท าความสะอาด 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส  
เดือน พฤษภาคม 2564 
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  266,115 266,115 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด  
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส  
3 ค่าจ้างท าความสะอาด 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส  
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ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จัด/ 
ซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก หมาย
เหตุ 

เดือน มิถุนายน 2564 
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  244,800 244,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด  
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส  
3 ค่าจ้างท าความสะอาด 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส  
เดือน กรกฎาคม 2564 
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ๒๔๒๒๓๔ ๒๔๒๒๓๔ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด  
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส  
3 ค่าจ้างท าความสะอาด 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส  
เดือน สิงหาคม 2564 
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ๒๔๓๗๒๐ ๒๔๓๗๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด  
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส  
3 ค่าจ้างท าความสะอาด 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส  
เดือน กันยายน 2564 
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ๒๔๓๘๓๐ ๒๔๓๘๓๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด บ.กรุงไทย ฟลีตการ์ด  
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส บ.ซาเทค พอยท์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส  
3 ค่าจ้างท าความสะอาด 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส บ.ไทยคลีนน่ิงแคร์เซอร์วิส  
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