
                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ก.ค.๕๘ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                        
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๒๙๙ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๙๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๙๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๔๐๖ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๗๗๑๗ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                        

 ๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๒๙๘ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๙๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๙๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๓๗๗ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๒๖๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๒๖๐ 

รานชัยยนต 
๔,๒๖๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๘๒๒ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๙๙๙๗ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๓๐๐ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๙๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๙๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๗๕ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๗๗๑๖ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 



 

        -๒- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                        
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๑๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๒๙๗ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๘๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๕๘๔ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๒๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๒๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๒๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม             

๑๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๗๖ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๗๗๑๕ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๙๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๙๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๙๙๙๘ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๙๒ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๘๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๕๙๑ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๘๖๑ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๘๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๙๑ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๒๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๒๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๔๘๙ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 



 

        -๓- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                        
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๒๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๑๗ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๑๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๑๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๔๑ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๘๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๑ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๒๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๒๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๙๐ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๕. ซื้อแกส เดือน ก.ค.๕๘ จํานวน ๑ รายการ  
ให พัน.อย.บน.๔ 

๒๖,๘๗๕.๒๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๖,๘๗๕.๒๐ 

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๖,๘๗๕.๒๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

                                                                                                                        ..๓.../...ส.ค..../..๕๘...     
 
 
 
 
 
 
 


