
แบบ  สขร.  1

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

1 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,500                  ตกลงราคา นายสมชาย  บุญรักษา นายสมชาย  บุญรักษา ราคาเหมาะสม
เดือนสิงหาคม 2562

2 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,500                  ตกลงราคา นายกมัพล  เจนวิทยาอมรเวช นายกมัพล  เจนวิทยาอมรเวช ราคาเหมาะสม
เดือนสิงหาคม 2562

3 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 6,967.74             ตกลงราคา นางส าเนียง  ใจใหญ่ นางส าเนียง  ใจใหญ่ ราคาเหมาะสม
เดือนสิงหาคม 2562

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

5 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั 9,500                  ตกลงราคา นายช านาญ  เขียวอ่อน นายช านาญ  เขียวอ่อน ราคาเหมาะสม
เดือนสิงหาคม 2562

6 ค่าวสัดุส านกังาน 3,500                  ตกลงราคา บริษทั แอดวานซ์ เทรดด้ิง บริษทั แอดวานซ์ เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม
(หมึกคอมพิวเตอร์)

7 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 4,894.85             ตกลงราคา บริษทั สหพฒัน์ บริษทั สหพฒัน์ ราคาเหมาะสม
เดือนสิงหาคม 2562 คร่ึงแรก 

8 ค่าวสัดุส านกังาน 580                     ตกลงราคา ร้านน ้าด่ืมธารทอง ร้านน ้าด่ืมธารทอง ราคาเหมาะสม

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกนัยายน  2562
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         



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

9 ค่าวสัดุส านกังาน 354                     ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ราคาเหมาะสม

10 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายฯเดือน 11,861.85           ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. ราคาเหมาะสม
สิงหาคม 2562

11 ค่าเช่าอาคารเดือนสิงหาคม 2562 100,000              ตกลงราคา นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ ราคาเหมาะสม

12 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด (คืนคนดี) 9,000                  ตกลงราคา นายสุรศกัด์ิ  พิมพท์อง นายสุรศกัด์ิ  พิมพท์อง ราคาเหมาะสม
เดือนสิงหาคม 2562

13 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 9,860                  ตกลงราคา บริษทั สหพฒัน์ บริษทั สหพฒัน์ ราคาเหมาะสม
เดือนสิงหาคม 2562 คร่ึงหลงั 

14 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนตค์นัหมาย 900                     ตกลงราคา บริษทั ชารี ปตท. จ ากดั บริษทั ชารี ปตท. จ ากดั ราคาเหมาะสม
เลขทะเบียน ฆก-7845 กท.

15 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนตค์นัหมาย 1,000                  ตกลงราคา บริษทั นทีบริการ จ ากดั บริษทั นทีบริการ จ ากดั ราคาเหมาะสม
เลขทะเบียน ฆก-7844 กท.

16 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนตค์นัหมาย 1,000                  ตกลงราคา หจก.รุ่งรัฐศิริกาญจน์ หจก.รุ่งรัฐศิริกาญจน์ ราคาเหมาะสม
เลขทะเบียน 6กภ-6250 กท.
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ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก
ราคากลาง โดยสังเขป

17 ค่าวสัดุส านกังาน 280                     ตกลงราคา ร้านน ้าด่ืมธารทอง ร้านน ้าด่ืมธารทอง ราคาเหมาะสม

18 ค่าวสัดุส านกังาน 3,083                  ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ราคาเหมาะสม

19 ค่าวสัดุส านกังาน 1,506                  ตกลงราคา ร้านศิริชยัศึกษาภณัฑ์ ร้านศิริชยัศึกษาภณัฑ์ ราคาเหมาะสม

20 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนตค์นัหมาย 1,000                  ตกลงราคา บริษทั นวประชา จ ากดั บริษทั นวประชา จ ากดั ราคาเหมาะสม
เลขทะเบียน ฆก-7844 กท.

21 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนตค์นัหมาย 1,000                  ตกลงราคา บริษทั โอลิมปัส ออยล ์จ  ากดั บริษทั โอลิมปัส ออยล ์จ  ากดั ราคาเหมาะสม
เลขทะเบียน 6กภ-6250 กท.

22 ค่าซ่อมแอร์รถยนตค์นัหมายเลข 1,800                  ตกลงราคา ร้านเจริญศิลป์แอร์ ร้านเจริญศิลป์แอร์ ราคาเหมาะสม
ทะเบียน ฆก-7844 กท.

23 ค่าจา้งถ่ายเอกสารงานสืบเสาะ 5,155                  ตกลงราคา ร้านเอ ก๊อปป้ี ปร้ิน เซอร์วิส ร้านเอ ก๊อปป้ี ปร้ิน เซอร์วิส ราคาเหมาะสม

24 ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 856                     ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. ราคาเหมาะสม
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ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก
ราคากลาง โดยสังเขป

25 ค่าจา้งถ่ายเอกสารงานฟ้ืนฟู 4,950                  ตกลงราคา ร้านเอ ก๊อปป้ี ปร้ิน เซอร์วิส ร้านเอ ก๊อปป้ี ปร้ิน เซอร์วิส ราคาเหมาะสม

26 ค่าจา้งถ่ายเอกสารงานตรวจพิสูจน์ 8,060                  ตกลงราคา ร้านเอ ก๊อปป้ี ปร้ิน เซอร์วิส ร้านเอ ก๊อปป้ี ปร้ิน เซอร์วิส ราคาเหมาะสม

27 ค่าวสัดุส านกังาน 18,100                ตกลงราคา บริษทั แอดวานซ์  เทรดด้ิง บริษทั แอดวานซ์  เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม
(หมึกพิมพค์อมพิวเตอร์)

28 ค่าวสัดุส านกังาน 505                     ตกลงราคา ร้านวิพฒัน์วสัดุภณัฑ์ ร้านวิพฒัน์วสัดุภณัฑ์ ราคาเหมาะสม

29 ค่าวสัดุส านกังาน 160                     ตกลงราคา ร้านน ้าด่ืมธารทอง ร้านน ้าด่ืมธารทอง ราคาเหมาะสม

30 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,500                  ตกลงราคา นายสมชาย  บุญรักษา นายสมชาย  บุญรักษา ราคาเหมาะสม
เดือนกนัยายน 2562

31 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,183.33             ตกลงราคา นายกมัพล  เจนวิทยาอมรเวช นายกมัพล  เจนวิทยาอมรเวช ราคาเหมาะสม
เดือนกนัยายน 2562

32 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั 9,500                  ตกลงราคา นายช านาญ  เขียวอ่อน นายช านาญ  เขียวอ่อน ราคาเหมาะสม
เดือนกนัยายน 2562
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ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก
ราคากลาง โดยสังเขป

33 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 7,200                  ตกลงราคา นางสุรินทร์  แซ่ล้ิม นางสุรินทร์  แซ่ล้ิม ราคาเหมาะสม
เดือนกนัยายน 2562

34 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 6,960                  ตกลงราคา นางส าเนียง  ใจใหญ่ นางส าเนียง  ใจใหญ่ ราคาเหมาะสม
เดือนกนัยายน 2562

35 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด (คืนคนดี) 9,000                  ตกลงราคา นายสุรศกัด์ิ  พิมพท์อง นายสุรศกัด์ิ  พิมพท์อง ราคาเหมาะสม
เดือนกนัยายน 2562

36 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนตค์นัหมาย 1,030                  ตกลงราคา บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดับริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดัราคาเหมาะสม
เลขทะเบียน ฆก-7845 กท.

37 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนตค์นัหมาย 400                     ตกลงราคา บริษทั มาลยัแมนพลงังานออยล ์จ  ากดั บริษทั มาลยัแมนพลงังานออยล ์จ  ากดั ราคาเหมาะสม
เลขทะเบียน 41-6912 กท.

38 ค่าวสัดุส านกังาน 29,853                ตกลงราคา บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม ราคาเหมาะสม
(ค่ากระดาษ A -4 จ านวน 300 รีม) บางปะอิน จ ากดั บางปะอิน จ ากดั

39 ค่าเช่าอาคารเดือนกนัยายน 2562 100,000              ตกลงราคา นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ ราคาเหมาะสม

40 ค่าเปล่ียนฟิลม์รถยนตค์นัหมายเลข 3,400                  ตกลงราคา ร้าน Ball ฟิลม์ ร้าน Ball ฟิลม์ ราคาเหมาะสม
ทะเบียน ฆก-7844 กท.
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ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก
ราคากลาง โดยสังเขป

41 ค่าเปล่ียนฟิลม์รถยนตค์นัหมายเลข 3,400                  ตกลงราคา ร้าน Ball ฟิลม์ ร้าน Ball ฟิลม์ ราคาเหมาะสม
ทะเบียน ฆก-7845 กท.

42 ค่าเปล่ียนฟิลม์รถยนตค์นัหมายเลข 3,500                  ตกลงราคา ร้าน Ball ฟิลม์ ร้าน Ball ฟิลม์ ราคาเหมาะสม
ทะเบียน 41-6912 กท.

43 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนตค์นัหมาย 1,460                  ตกลงราคา บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดับริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดัราคาเหมาะสม
เลขทะเบียน ฮข-6517 กท.

44 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนตค์นัหมาย 510                     ตกลงราคา บริษทั เคพีเอส เอ็นเนอร์จี จ  ากดั บริษทั เคพีเอส เอ็นเนอร์จี จ  ากดั ราคาเหมาะสม
เลขทะเบียน ฆก-7844 กท.

45 ค่าวสัดุส านกังาน 1,968                  ตกลงราคา ร้านสหศึกษา ร้านสหศึกษา ราคาเหมาะสม

46 ค่าจา้งถ่ายเอกสารประเด็นฟ้ืนฟฯู 303                     ตกลงราคา ร้านเอ ก๊อปป้ี ปร้ิน เซอร์วิส ร้านเอ ก๊อปป้ี ปร้ิน เซอร์วิส ราคาเหมาะสม
และประเด็นตรวจพิสูจน์

47 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายฯเดือน 12,826.80           ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. ราคาเหมาะสม
กนัยายน 2562

                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกนัยายน   2562                                        แบบ สขร.1
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         


