
                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ม.ค.๕๘ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                        
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้อพัสดุสายถายรูป จํานวน ๙ รายการ                               
ให ผสอ.กทน.บน.๔ 

๑๕,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๕,๐๐๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๕,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๒. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๑๑ รายการ 
ให ผนบ.บน.๔ 

๑๒,๔๒๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๒,๔๒๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๒,๔๒๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๓. ซื้อวัสดุ จํานวน ๓๗ รายการ 
ให ผชย.บน.๔ 

๖๖,๗๓๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๖๖,๗๓๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๖๖,๗๓๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๔. ซื้อพัสดุ สายอิเล็กทรอนิกส ฯ จํานวน ๕ รายการ               
ให ผสอ.กทน.บน.๔ 

๒๖,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๒๖,๐๐๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๒๖,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๕. ซื้อพัสดุ กิจกรรมลูกเสืออากาศ ฯ จํานวน ๔ รายการ 
ให ผกร.บก.บน.๔ 

๑๒,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๒,๐๐๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๒,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๖. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหมายเลข ๑๑๑๑                 
จํานวน ๑๑ รายการ ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๓๓,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๓๓,๐๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๓๓,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๗. ซื้ออะไหลรถดับเพลิง ทะเบียน กห.๕๘๑๑๖ 
จํานวน ๑๐ รายการ ให มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๓๒,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๓๒,๐๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๓๒,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๘. ซื้อวัสดุชวยเคร่ืองฝก ฯ จํานวน ๒๐ รายการ                   
ให พัน.อย.บน.๔ 

๒๘,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๒๘,๕๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๒๘,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๙. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหมายเลข ๕๒๑๓                 
จํานวน ๑๔ รายการ ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๔๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๔๐,๐๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๔๐,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๐. ซื้ออุปกรณประปา จํานวน ๔ รายการ                              
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓๕,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๓๕,๐๐๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๓๕,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 



                                                                                                           -๒- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคา                        

และราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

๑๑. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.งบยาเสพติด จํานวน ๑๒ รายการ        
ให ผกร.บก.บน.๔ 

๒๘,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๒๘,๐๐๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๒๘,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๒. ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๒๖ รายการ                       
ให ผชย.บน.๔ 

๑๐๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๐๐,๐๐๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๐๐,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๓. ซื้ออุปกรณกีฬา จํานวน ๔ รายการ                       
ให พัน.อย.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๔,๐๐๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๔. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๔ รายการ                                   
ให ผกร.บก.บน.๔ 

๖,๒๑๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๖,๒๑๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๖,๒๑๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๕. ซื้ออุปกรณไฟฟา จํานวน ๖ รายการ                             
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓๕,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๓๕,๐๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๓๕,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม               

๑๖. ซื้ออะไหลรถบรรทุก ทะเบียน กห.๕๘๕๑๐ 
จํานวน ๗ รายการ ให มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๒๕,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๒๕,๐๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๒๕,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๗. ซื้อพัสดุสายสรรพาวุธ จํานวน ๒๗ รายการ                      
ให ผสพ.กทน.บน.๔ 

๔๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๔๐,๐๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๔๐,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๘. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๑ รายการ                                 
ให มว.บริการ ชพ.กทน.บน.๔ 

๓,๑๐๕ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๓,๑๐๕ 

รานโชคเจริญพานิช 
๓,๑๐๕ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๙. ซื้ออุปกรณไฟฟา จํานวน ๔ รายการ 
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓๕,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๓๕,๐๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๓๕,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๐. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๔ รายการ                                     
ให ฝูง.๔๐๔ บน.๔ 

๑๐,๓๕๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๐,๓๕๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๐,๓๕๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

                                                                                                                                       (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีคํา  
                                                                                                                                             (ตําแหนง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔  

                                                                                                                        ...๒.../...ก.พ..../..๕๘...       



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.๕๘ 
หนวยงาน บน.๔  

วิธีพิเศษ 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผล                
ท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. งานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๕๐๖๘ 
(ตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว)          
ที่  บน.๔ 

๓,๕๐๐,๙๐๐ จางโดยวิธีพิเศษ ๑.  บริษัท ใยบัวคอนสตร๊ัคชั่น จํากัด 
     เสนอราคาเปนเงิน ๓,๕๐๐,๙๐๐ 
๒.  หจก.พุมพฤกษกอสราง 
     เสนอราคาเปนเงิน ๓,๕๑๗,๐๐๐ 
 

  บริษัท ใยบัวคอนสตร๊ัคชัน่ จํากัด 
      ๓,๕๐๐,๐๐๐ 

เปนราคา   
ท่ีเหมาะสม                           

 

                                                                                                                                       (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีคํา  
                                                                                                                                             (ตําแหนง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔  

                                                                                                                        ...๒.../...ก.พ..../..๕๘...       


