
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๘ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซื้อแก๊ส เดือน พ.ย.๕๘ จ านวน ๑ รายการ                 
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๒๖,๖๖๔ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท                  
๒๖,๖๖๔  

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท                    
๒๖,๖๖๔  

เป็นราคา           
ที่เหมาะสม 

๒ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ านวน ๘ รายการ                   
ให้ ผกร.บก.บน.๔ 

๘,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๘,๐๐๐  

ร้านนิยมการค้า 
๘,๐๐๐  

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๓ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๘ รายการ                                 
ให้ ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ ผกบ.บก.บน.๔ 

๕,๙๖๘ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๕,๙๖๘ 

ร้านนิยมการค้า 
๕,๙๖๘ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๗ รายการ                    
ให้ มว.จห.บก.บน.๔ 

๘,๐๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๘,๐๕๐  

ร้านนิยมการค้า 
๘,๐๕๐  

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๕ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๖ รายการ                                
ให้ ฝพธ.บน.๔ 

๓,๙๗๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๓,๙๗๕ 

ร้านนิยมการค้า 
๓,๙๗๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๖ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๒ รายการ                                   
ให้ นภบ.บน.๔ 

๖,๒๑๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๖,๒๑๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๖,๒๑๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๗ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ านวน ๔ รายการ                   
ให้ ผกร.บก.บน.๔ 

๖,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๖,๐๐๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๖,๐๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

 
 



- ๒ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๘ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๖ รายการ                   
ให้ ผธก.บก.บน.๔ 

๖,๗๔๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๖,๗๔๕ 

ร้านนิยมการค้า 
๖,๗๔๕ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๙ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ                   
ให้ ผกบ.บก.บน.๔ 

๘,๐๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๘,๐๕๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๘,๐๕๐ 

เป็นราคา           
ที่เหมาะสม 

๑๐ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ                   
ให้ ผกง.บน.๔ 

๙,๓๑๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๙,๓๑๕ 

ร้านนิยมการค้า 
๙,๓๑๕ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๑ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๖ รายการ                   
ให้ อศจ.บน.๔ 

๒,๐๗๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๒,๐๗๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๒,๐๗๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๒ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๓ รายการ                   
ให้ สพร.บน.๔ 

๓,๑๐๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๓,๑๐๕ 

ร้านนิยมการค้า 
๓,๑๐๕ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑๖ รายการ                   
ให้ ผสพ.กทน.บน.๔ 

๗,๐๗๗ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๗,๐๗๗ 

ร้านนิยมการค้า 
๗,๐๗๗ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๔ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ                   
ให้ ผยก.บก.บน.๔ 

๘,๐๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๘,๐๕๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๘,๐๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๕ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ                   
ให้ ผกร.บก.บน.๔ 

๖,๒๑๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๖,๒๑๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๖,๒๑๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๖ งานจ้างปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย                            
อาคารหมู่สูทกรรม ฯ ที่ บน.๔ จ านวน ๑ งาน 

๓๐๒,๐๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา หจก.จิรันธนินก่อสร้าง 
๓๐๒,๐๐๐ 

หจก.จิรันธนินก่อสร้าง 
๓๐๒,๐๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

 



- ๓ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑๗ งานจ้างปรับปรุงพ้ืนที่ฝังกลบขยะแบบบูรณาการ 
บน.๔ จ านวน ๑ งาน 

๓๖,๐๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา หจก.จิรันธนินก่อสร้าง 
๓๖,๐๐๐ 

หจก.จิรันธนินก่อสร้าง 
๓๖,๐๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.ต.วชิาญ  แท่นมณี 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     นชง.บน.๔ ท าการแทน 
                                                                                                                                       หน.มว.จห.บก.บน.๔ 
                                                                                                                                       ....๑๕.../...ธ.ค.../...๕๘...     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๘ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีพิเศษ 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๒๖, 
๒๒๒๗ และ ๒๒๒๘ (สนง.และโรงคัดแยก
ขยะ) ที่ บน.๔  

๑,๖๐๐,๐๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ  บริษัท ใยบัวคอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
               ๑,๖๐๐,๐๐๐  

บริษัท ใยบัวคอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
 ๑,๖๐๐,๐๐๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

                                                                                                                      (ลงชื่อ)    ร.ต.วิชาญ  แท่นมณี 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     นชง.บน.๔ ท าการแทน 
                                                                                                                                       หน.มว.จห.บก.บน.๔ 
                                                                                                                                       ...๑๕.../...ธ.ค.../...๕๘...     
 
 
 


