
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
เดือนพฤศจิกายน 2563

2 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 7,200                  ตกลงราคา นางสุรินทร์  แซ่ล้ิม นางสุรินทร์  แซ่ล้ิม ราคาเหมาะสม
เดือนพฤศจิกายน 2563

3 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 1,680                  ตกลงราคา นางสาวสุภาพร  ตุม้ฉิม นางสาวสุภาพร  ตุม้ฉิม ราคาเหมาะสม
เดือนพฤศจิกายน 2563

4 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,500                  ตกลงราคา นายรณชยั  สนธิทรัพย์ นายรณชยั  สนธิทรัพย์ ราคาเหมาะสม
เดือนพฤศจิกายน 2563

5 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 8,866.66             ตกลงราคา นายเกรียงไกร  โสภา นายเกรียงไกร  โสภา ราคาเหมาะสม
เดือนพฤศจิกายน 2563

6 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายฯเดือน 12,467.35           ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. ราคาเหมาะสม
พฤศจิกายน  2563

7 ค่าเช่าอาคารเดือนพฤศจิกายน 2563 100,000              ตกลงราคา นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ ราคาเหมาะสม

8 ค่าวสัดุส านกังาน 21,616                ตกลงราคา ร้านสหศึกษา ร้านสหศึกษา ราคาเหมาะสม

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธนัวาคม   2563
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         



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

9 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 10,840.92           ตกลงราคา บริษทั ดาวอรพรรณ จ ากดั บริษทั ดาวอรพรรณ จ ากดั ราคาเหมาะสม
เดือนพฤศจิกายน 2563

10 ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 350                     ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภณัฑ ์โอ.เอ. ราคาเหมาะสม

11 ค่าวสัดุส านกังาน 500                     ตกลงราคา นางสาวชญานนท ์ พงษท์อง นางสาวชญานนท ์ พงษท์อง ราคาเหมาะสม

12 ค่าเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนตค์นัหมาย 2,400                  ตกลงราคา ร้านวฒันชยัแบตเตอร่ี ร้านวฒันชยัแบตเตอร่ี ราคาเหมาะสม
เลขทะเบียน ฆก-7845 กท.

13 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรอบ 24-30 พ.ย. 63 6,020.10             ตกลงราคา บริษทั บางจากกรีนเนท จ ากดั บริษทั บางจากกรีนเนท จ ากดั ราคาเหมาะสม

14 ค่าวสัดุส านกังาน 14,700                ตกลงราคา ร้านเอก๊อปป้ีปร้ินเซอร์วิส ร้านเอก๊อปป้ีปร้ินเซอร์วิส ราคาเหมาะสม
(กระดาษเอส่ี)

15 ค่าวสัดุส านกังาน 530                     ตกลงราคา ร้านสหศึกษา ร้านสหศึกษา ราคาเหมาะสม

16 ค่าวสัดุส านกังาน 320                     ตกลงราคา ร้านน ้าด่ืมธารทอง ร้านน ้าด่ืมธารทอง ราคาเหมาะสม
(ค่าน ้าด่ืมเดือน พ.ย. 63)

                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธนัวาคม   2563                                                         แบบ สขร.1
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         



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

17 ค่าวสัดุส านกังาน 1,500                  ตกลงราคา ร้านสปีด ปร้ินต้ิง ร้านสปีด ปร้ินต้ิง ราคาเหมาะสม
(ท าตรายาง)

18 ค่าวสัดุส านกังาน 190                     ตกลงราคา นายธนิสร  สามฉิมโฉม นายธนิสร  สามฉิมโฉม ราคาเหมาะสม

19 ค่าวสัดุส านกังาน 48                       ตกลงราคา ร้านวิพฒัน์วสัดุภณัฑ์ ร้านวิพฒัน์วสัดุภณัฑ์ ราคาเหมาะสม

20 ค่าวสัดุส านกังาน 195                     ตกลงราคา ร้านวิพฒัน์วสัดุภณัฑ์ ร้านวิพฒัน์วสัดุภณัฑ์ ราคาเหมาะสม

21 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั 9,500                  ตกลงราคา นายช านาญ  เขียวอ่อน นายช านาญ  เขียวอ่อน ราคาเหมาะสม
เดือนธนัวาคม 2563

22 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 7,200                  ตกลงราคา นางสุรินทร์  แซ่ล้ิม นางสุรินทร์  แซ่ล้ิม ราคาเหมาะสม
เดือนธนัวาคม 2563

23 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 7,200                  ตกลงราคา นางสาวสุภาพร  ตุม้ฉิม นางสาวสุภาพร  ตุม้ฉิม ราคาเหมาะสม
เดือนธนัวาคม 2563

24 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,500                  ตกลงราคา นายรณชยั  สนธิทรัพย์ นายรณชยั  สนธิทรัพย์ ราคาเหมาะสม
เดือนธนัวาคม 2563

                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธนัวาคม   2563                                                       แบบ สขร.1
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ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก
ราคากลาง โดยสังเขป

25 ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,500                  ตกลงราคา นายเกรียงไกร  โสภา นายเกรียงไกร  โสภา ราคาเหมาะสม
เดือนธนัวาคม 2563

26 ค่าจา้งเหมาพนกังานทัว่ไป(คืนคนดี) 6,967.74             ตกลงราคา นางสาวเพญ็พนาภรณ์  แซ่อ้ึง นางสาวเพญ็พนาภรณ์  แซ่อ้ึง ราคาเหมาะสม
เดือนธนัวาคม 2563

27 ค่าวสัดุส านกังาน 895                     ตกลงราคา นายศราวธุ  นาคพยนต์ นายศราวธุ  นาคพยนต์ ราคาเหมาะสม

28 ค่าวสัดุส านกังาน 490                     ตกลงราคา ร้านเอก๊อปป้ีปร้ินเซอร์วิส ร้านเอก๊อปป้ีปร้ินเซอร์วิส ราคาเหมาะสม

29 ค่าจา้งถ่ายเอกสารงานสืบเสาะฯ 4,800                  ตกลงราคา ร้านเอก๊อปป้ีปร้ินเซอร์วิส ร้านเอก๊อปป้ีปร้ินเซอร์วิส ราคาเหมาะสม

30 ค่าเช่าอาคารเดือนธนัวาคม 2563 100,000              ตกลงราคา นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ นายกนิข  ล้ิไพบูลย์ ราคาเหมาะสม

31 ค่าวสัดุส านกังาน 500                     ตกลงราคา นางสาวชญานนท ์ พงษท์อง นางสาวชญานนท ์ พงษท์อง ราคาเหมาะสม

32 ค่าวสัดุส านกังาน 800                     ตกลงราคา นายศราวธุ  นาคพยนต์ นายศราวธุ  นาคพยนต์ ราคาเหมาะสม

                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธนัวาคม   2563                                                       แบบ สขร.1
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         



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

33 ค่าวสัดุส านกังาน 3,600                  ตกลงราคา ร้านแคปซูล สาขานครปฐม ร้านแคปซูล สาขานครปฐม ราคาเหมาะสม

34 ค่าวสัดุส านกังาน 1,800                  ตกลงราคา ร้านแคปซูล สาขานครปฐม ร้านแคปซูล สาขานครปฐม ราคาเหมาะสม

35 ค่าหมึกพิมพค์อมพิวเตอร์ 10,400                ตกลงราคา บริษทั โอเคพร้ินเตอร์ แอนด ์ควอลิต้ี บริษทั โอเคพร้ินเตอร์ แอนด ์ควอลิต้ี ราคาเหมาะสม
จ ากดั จ ากดั

                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธนัวาคม   2563                                                       แบบ สขร.1
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครปฐม         


