
แบบ  สขร.  1

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

1 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 7,200                  ตกลงราคา นางสุรินทร์  แซ่ล้ิม นางสุรินทร์  แซ่ล้ิม ราคาเหมาะสม
เดือนตุลาคม 2563

2 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,500                  ตกลงราคา นายสมชาย  บุญรักษา นายสมชาย  บุญรักษา ราคาเหมาะสม
เดือนตุลาคม 2563

3 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 6,129.03             ตกลงราคา นายรณชยั  สนธิทรัพย์ นายรณชยั  สนธิทรัพย์ ราคาเหมาะสม
เดือนตุลาคม 2563

4 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั 9,500                  ตกลงราคา นายช านาญ  เขียวอ่อน นายช านาญ  เขียวอ่อน ราคาเหมาะสม
เดือนตุลาคม 2563

5 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 1,858.06             ตกลงราคา นางสาวประภสัษร  ขาวพลบั นางสาวประภสัษร  ขาวพลบั ราคาเหมาะสม
เดือนตุลาคม 2563 (1-8 ต.ค.63)

6 ค่าซ่อมเคร่ืองพร้ินเตอร์ 2,675                  ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. ราคาเหมาะสม

7 ค่าวสัดุส านกังาน 500                     ตกลงราคา ร้านน ้าด่ืมธารทอง ร้านน ้าด่ืมธารทอง ราคาเหมาะสม

8 ค่าวสัดุส านกังาน 600                     ตกลงราคา นายศราวธุ  นาคพยนต์ นายศราวธุ  นาคพยนต์ ราคาเหมาะสม

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจิกายน   2563
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         



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

9 ค่าวสัดุส านกังาน 200                     ตกลงราคา นายธนิสร  สามฉิมโฉม นายธนิสร  สามฉิมโฉม ราคาเหมาะสม

10 ค่าวสัดุส านกังาน 280                     ตกลงราคา ร้านวิพฒัน์วสัดุภณัฑ์ ร้านวิพฒัน์วสัดุภณัฑ์ ราคาเหมาะสม

11 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 12,280.95           ตกลงราคา บริษทั ดาวอรพรรณ จ ากดั บริษทั ดาวอรพรรณ จ ากดั ราคาเหมาะสม
เดือนตุลาคม 2563

12 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายฯเดือน 17,095.40           ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. ราคาเหมาะสม
ตุลาคม  2563

13 ค่าซ่อมแอร์รถยนตค์นัหมายเลข 3,500                  ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า ราคาเหมาะสม
ทะเบียน ฮข-6517 กท.

14 ค่า พรบ.รถยนตค์นัหมายเลขทะเบียน 645.21                ตกลงราคา บมจ.เอเชียประกนัภยั บมจ.เอเชียประกนัภยั ราคาเหมาะสม
ฆก-7845 กท.

15 ค่า พรบ.รถยนตค์นัหมายเลขทะเบียน 645.21                ตกลงราคา บมจ.เอเชียประกนัภยั บมจ.เอเชียประกนัภยั ราคาเหมาะสม
ฆก-7844 กท.

16 ค่า พรบ.รถยนตค์นัหมายเลขทะเบียน 3,437.91             ตกลงราคา บริษทั อาคเนย ์ประกนัภยั จ  ากดั บริษทั อาคเนย ์ประกนัภยั จ  ากดั ราคาเหมาะสม
41-6912 กท. (มหาชน) (มหาชน)

                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจิกายน   2563                                                         แบบ สขร.1
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         



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

17 ค่าเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนตค์นัหมาย 2,400                  ตกลงราคา ร้านวฒันชยัแบตเตอร่ี ร้านวฒันชยัแบตเตอร่ี ราคาเหมาะสม
เลขทะเบียน ชป-758 กท.

18 ค่าเช่าอาคารเดือนตุลาคม 2563 100,000              ตกลงราคา นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ ราคาเหมาะสม

19 ค่าเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถยนต์ 3,105.14             ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) ราคาเหมาะสม
คนัหมายเลขทะเบียน ฆก-7844 กท.

20 ค่าวสัดุส านกังาน 1,260                  ตกลงราคา ร้านสหศึกษา ร้านสหศึกษา ราคาเหมาะสม

21 ค่าวสัดุส านกังาน 76                       ตกลงราคา ร้านวิพฒัน์วสัดุภณัฑ์ ร้านวิพฒัน์วสัดุภณัฑ์ ราคาเหมาะสม

22 ค่าวสัดุส านกังาน 500                     ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. ราคาเหมาะสม

23 ค่าวสัดุส านกังาน 1,000                  ตกลงราคา ร้านบายเดอะเบสท์ ร้านบายเดอะเบสท์ ราคาเหมาะสม

24 ค่าจา้งถ่ายเอกสารงานสอดส่องและ 8,575                  ตกลงราคา ร้านเอก๊อปป้ีปร้ินเซอร์วิส ร้านเอก๊อปป้ีปร้ินเซอร์วิส ราคาเหมาะสม
งานตรวจพิสูจน์

                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจิกายน   2563                                                       แบบ สขร.1
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         


