
แบบ  สขร.  1

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

1 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั 9,500                  ตกลงราคา นายช านาญ  เขียวอ่อน นายช านาญ  เขียวอ่อน ราคาเหมาะสม
เดือนมิถุนายน 2562

2 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,183.33             ตกลงราคา นายกมัพล  เจนวิทยาอมรเวช นายกมัพล  เจนวิทยาอมรเวช ราคาเหมาะสม
เดือนมิถุนายน 2562

3 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,500                  ตกลงราคา นายสมชาย  บุญรักษา นายสมชาย  บุญรักษา ราคาเหมาะสม
เดือนมิถุนายน 2562

4 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 7,200                  ตกลงราคา นางสุรินทร์  แซ่ล้ิม นางสุรินทร์  แซ่ล้ิม ราคาเหมาะสม
เดือนมิถุนายน 2562

5 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 7,200                  ตกลงราคา นางส าเนียง  ใจใหญ่ นางส าเนียง  ใจใหญ่ ราคาเหมาะสม
เดือนมิถุนายน 2562

6 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายฯเดือน 12,219.55           ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. ราคาเหมาะสม
มิถุนายน 2562

7 ค่าเช่าอาคารเดือนมิถุนายน 2562 100,000              ตกลงราคา นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ ราคาเหมาะสม

8 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 14,502.93           ตกลงราคา บริษทั สหพฒัน์ บริษทั สหพฒัน์ ราคาเหมาะสม
เดือนมิถุนายน 2562 

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกรกฎาคม  2562
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         



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

9 ค่าจา้งเติมน ้ายาดบัเพลิงเคมีแหง้ 1,800                  ตกลงราคา ร้านวีเอ็น เคมีโฟร์ ร้านวีเอ็น เคมีโฟร์ ราคาเหมาะสม

10 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 500                     ตกลงราคา ร้านโทรทศัน์บริการ ร้านโทรทศัน์บริการ ราคาเหมาะสม

11 ค่าจา้งท าป้ายพระบรมราชาภิเษก 700                     ตกลงราคา ร้านโฟกสั  พร้ินต้ิง ร้านโฟกสั  พร้ินต้ิง ราคาเหมาะสม
พทุธศกัราช 2562

12 ค่าวสัดุส านกังาน 350                     ตกลงราคา บริษทั ไทยเสรี บุค๊ส์ จ  ากดั (สาขาท่ี 1) บริษทั ไทยเสรี บุค๊ส์ จ  ากดั (สาขาท่ี 1) ราคาเหมาะสม

13 ค่าวสัดุส านกังาน 400                     ตกลงราคา ร้านน ้าด่ืมธารทอง ร้านน ้าด่ืมธารทอง ราคาเหมาะสม

14 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด (คืนคนดี) 9,000                  ตกลงราคา นายสุรศกัด์ิ  พิมพท์อง นายสุรศกัด์ิ  พิมพท์อง ราคาเหมาะสม
เดือนพฤษภาคม 2562

15 ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 7,668                  ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. ราคาเหมาะสม

16 ค่าซ่อมพร้ินเตอร์ 2,140                  ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. ราคาเหมาะสม

                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกรกฎาคม   2562                                        แบบ สขร.1
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         



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

17 ค่าวสัดุส านกังาน 500                     ตกลงราคา ร้านบายเดอะเบสท ์ ร้านบายเดอะเบสท ์ ราคาเหมาะสม
(พวงมาลา)

18 ค่าเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนตค์นัหมาย 4,200                  ตกลงราคา ร้านวฒันชยัแบตเตอร่ี ร้านวฒันชยัแบตเตอร่ี ราคาเหมาะสม
เลขทะเบียน 41-6912 กทม.

19 ค่าเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถยนตค์นั 2,071.52             ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) ราคาเหมาะสม
หมายเลขทะเบียน ฆก-7845 กทม.

20 ค่าเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถยนตค์นั 4,784.83             ตกลงราคา บริษทั สหพฒันพนัธ์  จ  ากดั บริษทั สหพฒันพนัธ์  จ  ากดั ราคาเหมาะสม
หมายเลขทะเบียน 41-6912 กทม.

21 ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,712                  ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. ราคาเหมาะสม

22 ค่าเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถยนตค์นั 1,263.67             ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) ราคาเหมาะสม
หมายเลขทะเบียน ฆก-7844 กทม.

23 ค่าจา้งถ่ายเอกสารงานสืบเสาะฯ 3,300                  ตกลงราคา ร้านเอ ก๊อปป้ี ปร้ิน เซอร์วิส ร้านเอ ก๊อปป้ี ปร้ิน เซอร์วิส ราคาเหมาะสม
จ านวน 500 ชุด

24 ค่าจา้งถ่ายเอกสารงานตรวจพิสูจน์ 8,080                  ตกลงราคา ร้านเอ ก๊อปป้ี ปร้ิน เซอร์วิส ร้านเอ ก๊อปป้ี ปร้ิน เซอร์วิส ราคาเหมาะสม
จ านวน 1,000 ชุด

                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกรกฎาคม   2562                                        แบบ สขร.1
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         



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

25 ราคาเหมาะสม

26 ราคาเหมาะสม

27 ราคาเหมาะสม

28 ราคาเหมาะสม

29 ราคาเหมาะสม

                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกรกฎาคม   2562                                        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         


