
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๕๙ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๗๗๘                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุงสายช่างอากาศ                               
จ านวน ๑๖ รายการ ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 

๙๘,๐๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๙๘,๐๕๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๙๘,๐๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๖๕๕                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๕๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๓๙๘                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๕๔๐                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๓,๕๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๓,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๓๑๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๑๕๙                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๔๖๖                          
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 



- ๒ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๙ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๗๗๙                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๐ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๔๘๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๑ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑๐ รายการ                               
ให้ ผกร.บก.บน.๔ 

๑๐๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๑๐๐,๐๐๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
   ๑๐๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๒ ซื้อพัสดุจัดท าแผนงานโครงการ จ านวน ๔ รายการ 
ให้ ผยก.บก.บน.๔ 

๑,๓๒๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๑,๓๒๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๑,๓๒๐   

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ                    
ให้ ฝทสส.บก.บน.๔ 

๕,๑๗๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๕,๑๗๕ 

ร้านนิยมการค้า 
๕,๑๗๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๔ ซ้ือพัสดุซ่อมบ ารุงสายสรรพาวุธ                           
จ านวน ๒๗ รายการ ให้ ผสพ.กทน.บน.๔ 

๔๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๔๐,๐๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
   ๔๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๕ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ                    
ให้ ผสก.บน.๔ 

๕,๑๗๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๕,๑๗๕ 

ร้านนิยมการค้า 
๕,๑๗๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๖ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุงสายช่างอากาศ                           
จ านวน ๔๖ รายการ ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 

๖๐,๕๖๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๖๐,๕๖๕ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๖๐,๕๖๕    

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๗ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุงสายสรรพาวุธ                           
จ านวน ๑๖ รายการ ให้ ผสพ.กทน.บน.๔ 

๓๘,๑๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓๘,๑๕๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
   ๓๘,๑๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๓ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑๘ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุงสายช่างอากาศ                           
จ านวน ๖ รายการ ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 

๓๑,๙๑๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓๑,๙๑๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓๑,๙๑๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๙ ซื้อแก๊ส เดือน ก.พ.๕๙ จ านวน ๑ รายการ                 
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

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

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท                    
๒๖,๖๖๔  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๐ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑๑ รายการ                            
ให้ ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ ผกบ.บก.บน.๔ 

๑๐๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๑๐๐,๐๐๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
   ๑๐๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๑ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๓ รายการ                    
ให้ ผขว.บก.บน.๔ 

๕,๑๗๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๕,๑๗๕ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๕,๑๗๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๒ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ                    
ให้ ฝูง.๔๐๒ บน.๔ 

๑๐,๓๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๑๐,๓๕๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๑๐,๓๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๓ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑๒ รายการ                    
ให้ ฝพธ.บน.๔ 

๖๘,๙๙๔ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๖๘,๙๙๔ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๖๘,๙๙๔ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.ต.วชิาญ  แท่นมณี 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     นชง.บน.๔ ท าการแทน 
                                                                                                                                        หน.มว.จห.บก.บน.๔ 
                                                                                                                                        ...๑..../...มี.ค.../...๕๙..     
 

 


