
แบบ  สขร.  1

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก
ราคากลาง โดยสังเขป

1 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 7,850.84             ตกลงราคา บริษทั สหพฒัน์ บริษทั สหพฒัน์ ราคาเหมาะสม
เดือนธนัวาคม 2561 (คร่ึงแรก)

2 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,193.55             ตกลงราคา นายสมชาย  บุญรักษา นายสมชาย  บุญรักษา ราคาเหมาะสม
เดือนธนัวาคม 2561

3 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 4,290.32             ตกลงราคา นายธีรพล  เมฆบุตร นายธีรพล  เมฆบุตร ราคาเหมาะสม
เดือนธนัวาคม 2561

4 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 7,200                  ตกลงราคา นางสุรินทร์  แซ่ล้ิม นางสุรินทร์  แซ่ล้ิม ราคาเหมาะสม
เดือนธนัวาคม 2561

5 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั 9,500                  ตกลงราคา นายช านาญ  เขียวอ่อน นายช านาญ  เขียวอ่อน ราคาเหมาะสม
เดือนธนัวาคม 2561

6 ค่าวสัดุส านกังาน 9,300                  ตกลงราคา แอดวานซ์  เทรดด้ิง แอดวานซ์  เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม
(หมึกพิมพค์อมพิวเตอร์)

7 ค่าเช่าอาคารเดือนธนัวาคม 2561 100,000              ตกลงราคา นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ ราคาเหมาะสม

8 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายฯเดือน 11,168.15           ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. ราคาเหมาะสม
ธนัวาคม 2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม  2562
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก
ราคากลาง โดยสังเขป

9 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 7,200                  ตกลงราคา นางส าเนียง  ใจใหญ่ นางส าเนียง  ใจใหญ่ ราคาเหมาะสม
เดือนธนัวาคม 2561

10 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 5,014.29             ตกลงราคา บริษทั สหพฒัน์ บริษทั สหพฒัน์ ราคาเหมาะสม
เดือนธนัวาคม 2561 (คร่ึงหลงั)

11 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด (คืนคนดี) 9,000                  ตกลงราคา นายศราวธุ  พนัธุ์เต้ีย นายศราวธุ  พนัธุ์เต้ีย ราคาเหมาะสม
เดือนธนัวาคม 2561

12 ค่าใชส้อย (เช็คเคร่ืองปรับอากาศ) 400                     ตกลงราคา ร้านโทรทศัน์บริการ ร้านโทรทศัน์บริการ ราคาเหมาะสม

13 ค่าพานดอกไมส้ด 1,200                  ตกลงราคา ร้านแมวฟลาวเวอร์ ร้านแมวฟลาวเวอร์ ราคาเหมาะสม

14 ค่าวสัดุส านกังาน 320                     ตกลงราคา ร้านสหศึกษา ร้านสหศึกษา ราคาเหมาะสม

15 ค่าวสัดุส านกังาน 1,578                  ตกลงราคา บริษทั แมค็โคร บริษทั แมค็โคร ราคาเหมาะสม

16 ค่าวสัดุส านกังาน 620                     ตกลงราคา ร้านน ้าด่ืมธารทอง ร้านน ้าด่ืมธารทอง ราคาเหมาะสม

                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม   2562                                        แบบ สขร.1
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก
ราคากลาง โดยสังเขป

17 ตกลงราคา ราคาเหมาะสม

18 ตกลงราคา ราคาเหมาะสม

19 ตกลงราคา ราคาเหมาะสม

20 ตกลงราคา ราคาเหมาะสม

21 ตกลงราคา ราคาเหมาะสม

22 ตกลงราคา ราคาเหมาะสม

23 ตกลงราคา ราคาเหมาะสม

24 ตกลงราคา ราคาเหมาะสม

                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม   2562                                        แบบ สขร.1
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก
ราคากลาง โดยสังเขป

25 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,500                  ตกลงราคา นายธีรพล  เมฆบุตร นายธีรพล  เมฆบุตร ราคาเหมาะสม
เดือนกนัยายน 2561

26 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั 9,500                  ตกลงราคา นายช านาญ  เขียวอ่อน นายช านาญ  เขียวอ่อน ราคาเหมาะสม
เดือนกนัยายน 2561

27 ซ้ือกระดาษ A 4 19,400                ตกลงราคา ร้าน A ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้าน A ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาเหมาะสม

28 จา้งถ่ายเอกสารหนา้เดียวและถ่าย 23,295                ตกลงราคา ร้าน A ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้าน A ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาเหมาะสม
เอกสารสองหนา้

29 เช่าเคร่ืองถ่ายฯเดือนกนัยายน 2561 10,190                ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. ราคาเหมาะสม

30 เช่าอาคารเดือนกนัยายน 2561 100,000              ตกลงราคา นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ ราคาเหมาะสม

31 ค่าวสัดุส านกังาน 3,430                  ตกลงราคา บริษทั แมค็โคร บริษทั แมค็โคร ราคาเหมาะสม

32 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 5,690                  ตกลงราคา บริษทั สหพฒัน์ บริษทั สหพฒัน์ ราคาเหมาะสม

                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจิกายน   2561                                        แบบ สขร.1
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก
ราคากลาง โดยสังเขป

33 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 8,000                  ตกลงราคา นายธนญัชยั  ตุย้โต นายธนญัชยั  ตุย้โต ราคาเหมาะสม
เดือนกนัยายน 2561

34 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 500                     ตกลงราคา บริษทั สหพฒัน์ บริษทั สหพฒัน์ ราคาเหมาะสม

                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกนัยายน   2561                                        แบบ สขร.1
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         


