
แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคากลาง โดยสรุป

๑ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๑๑๓๖ ๑๗,๓๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ชุตินันท์ ร้าน ช.ชุตินันท์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๗,๓๐๐ ๑๗,๓๐๐

๒ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๑๓๐๐ ๑๒,๙๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ชุตินันท์ ร้าน ช.ชุตินันท์
จ านวน ๓ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๒,๙๐๐ ๑๒,๙๐๐

๓ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๑๒๙๙ ๑๓,๒๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ชุตินันท์ ร้าน ช.ชุตินันท์
จ านวน ๓ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๓,๒๐๐ ๑๓,๒๐๐

๔ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๑๑๓๗ ๑๗,๒๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ชุตินันท์ ร้าน ช.ชุตินันท์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๗,๒๐๐ ๑๗,๒๐๐

๕ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๑๒๙๘ ๑๓,๗๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ชุตินันท์ ร้าน ช.ชุตินันท์
จ านวน ๓ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๓,๗๐๐ ๑๓,๗๐๐

๖ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๑๑๓๘ ๑๒,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ชุตินันท์ ร้าน ช.ชุตินันท์
จ านวน ๓ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๒,๘๐๐ ๑๒,๘๐๐

๗ จัดซ้ือพัสดุโครงการช้างเผือก ๒,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
จ านวน ๙ รายการ ให้กับ ผกร.บก.บน.๔ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

๘ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๕ รายการ ๙,๓๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ ผชย.บน.๔ ๙,๓๐๐ ๙,๓๐๐

๙ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๓ รายการ ๑๖,๔๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
 ให้กับ ผนบ.บน.๔ ๑๖,๔๐๐ ๑๖,๔๐๐
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๖๑

วิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน บน.๔

วิธีซ้ือ/จ้างล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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๑๐ จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา จ านวน ๘ รายการ ๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
ให้กับ พัน.อย.บน.๔ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐

๑๑ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๓ รายการ ๘,๒๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ นภบ.บน.๔ ๘,๒๐๐ ๘,๒๐๐

๑๒ จัดซ้ือพัสดุเพือ่ใช้ในการอบรมป้องกันและ ๘,๑๑๕ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ให้กับทหารกอง ๘,๑๑๕ ๘,๑๑๕
ประจ าการ ปี ๖๒ ให้กับ พัน.อย.บน.๔

๑๓ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๕ รายการ ๖,๘๕๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ ผกพ.บก.บน.๔ ๖,๘๕๐ ๖,๘๕๐

๑๔ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๑๑ รายการ ๖๘,๑๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
ให้กับ ฝคก.ผกบ.บก.บน.๔ ๖๘,๑๐๐ ๖๘,๑๐๐

๑๕ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๖ รายการ ๘,๙๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ ผธก.บก.บน.๔ ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐

๑๖ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๒ รายการ ๑๓,๑๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ ฝูง.๔๐๓ บน.๔ ๑๓,๑๐๐ ๑๓,๑๐๐

๑๗ จัดซ้ือพัวัสดุท าเป้าปืน จ านวน ๒ รายการ ๔๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
ให้กับ พัน.อย.บน.๔ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๑๘ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๔ รายการ ๗,๓๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ ผพธ.บน.๔ ๗,๓๐๐ ๗,๓๐๐

๑๙ จัดซ้ือข้าวสาร ๕ % ประจ าเดือน พ.ย.๖๑ ๓๕๒,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ให้กับ พัน.อย.บน.๔ ๓๕๒,๐๐๐ ๓๕๒,๐๐๐

๒๐ ซ้ือ แก๊ส แอล พี จี   จ านวน ๑ รายการ ๒๖,๔๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล พี จี ชัยนาท หจก.แอล พี จี ชัยนาท
ให้กับ พัน.อย.บน.๔ ๒๖,๔๐๐ ๒๖,๔๐๐
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๒๑ จัดซ้ือพัสดุเพือ่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมนิทรรศการ ๖๑,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๙ รายการ ๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐
 ให้กับ ผกร.บก.บน.๔

๒๒ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๗ รายการ ๑๓,๓๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
ให้กับ มว.จห.บก.บน.๔ ๑๓,๓๐๐ ๑๓,๓๐๐

๒๓ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๑๔ รายการ ๙๙,๙๙๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
ให้กับ ผธก.บก.บน.๔ ๙๙,๙๙๐ ๙๙,๙๙๐

๒๔ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๕ รายการ ๗,๙๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
ให้กับ ฝคก.ผกบ.บก.บน.๔ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐

๒๕ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๒ รายการ ๑๓,๑๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
ให้กับ ผชอ.กทน.บน.๔ ๑๓,๑๐๐ ๑๓,๑๐๐

๒๖ จัดซ้ือวัสดุซ่อมอาคาร ๑๐๔๐ จ านวน ๘ รายการ ๘๔,๖๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
ให้กับ ผชย.บน.๔ ๘๔,๖๐๐ ๘๔,๖๐๐

๒๗ จัดซ้ือวัสดุซ่อมอาคาร ๒๐๐๖ จ านวน ๑๐ รายการ ๒๑,๕๑๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
ให้กับ ฝอค.ผชย.บน.๔ ๒๑,๕๑๐ ๒๑,๕๑๐

๒๘ จัดซ้ือพัสดุฝึกอบรมภาคปฏิบัติ นศท.ทอ ๘๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
จ านวน  ให้กับ ผกพ.บน.๔ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

๒๙ จัดซ้ือวัสดุซ่อมอาคาร ๕๒๑๓ จ านวน ๖ รายการ ๔๔,๔๓๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
ให้กับ ฝอค.ผชย.บน.๔ ๔๔,๔๓๐ ๔๔,๔๓๐

๓๐ จัดซ้ือวัสดุซ่อมอาคาร ๒๑๑๒ จ านวน ๖ รายการ ๓๑,๗๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
ให้กับ ฝอค.ผชย.บน.๔ ๓๑,๗๐๐ ๓๑,๗๐๐

๓๑ จัดซ้ือวัสดุซ่อมอาคาร ๒๑๐๖ จ านวน ๑๐ รายการ ๔๙,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
ให้กับ ฝอค.ผชย.บน.๔ ๔๙,๘๐๐ ๔๙,๘๐๐
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๒๙ จัดซ้ือวัสดุซ่อมอาคาร ๕๒๑๓ จ านวน ๖ รายการ ๔๔,๔๓๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
ให้กับ ฝอค.ผชย.บน.๔ ๔๔,๔๓๐ ๔๔,๔๓๐

๓๐ จัดซ้ือวัสดุซ่อมอาคาร ๒๑๑๒ จ านวน ๖ รายการ ๓๑,๗๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
ให้กับ ฝอค.ผชย.บน.๔ ๓๑,๗๐๐ ๓๑,๗๐๐

๓๑ จัดซ้ือวัสดุซ่อมอาคาร ๒๑๐๖ จ านวน ๑๐ รายการ ๔๙,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
ให้กับ ฝอค.ผชย.บน.๔ ๔๙,๘๐๐ ๔๙,๘๐๐

๓๒ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๔ รายการ ๑๕,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
ให้กับ ฝูง.๔๐๒ .บน.๔ ๑๕,๕๐๐ ๑๕,๕๐๐

๓๓ จัดซ้ือวัสดุทาสีถนนสายที ่๑ จ านวน ๕ รายการ ๑๒,๑๙๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
ให้กับ มว.โยธา.ผชย.บน.๔ ๑๒,๑๙๐ ๑๒,๑๙๐

๓๔ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๕ รายการ ๖,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
ให้กับ ผสก.บน.๔ ๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐

๓๕ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๑๔ รายการ ๒๒,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
ให้กับ นงป.บน.๔ ๒๒,๘๐๐ ๒๒,๘๐๐

๓๖ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๕ รายการ ๖,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ ฝทสส.บก.บน.๔ ๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐

๓๗ จัดซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุงสายสรรพวุธ ๘๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
จ านวน ๑๔ รายการ ให้กับ ผสพ.กทน.บน.๔ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

๓๘ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต จ านวน ๙ รายการ ๖,๗๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ ผขส.บน.๔ ๖,๗๐๐ ๖,๗๐๐

๓๙ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๕๕๗๙ ๑๘,๑๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ชุตินันท์ ร้าน ช.ชุตินันท์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๘,๑๐๐ ๑๘,๑๐๐

๔๐ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๐๐๒๐ ๑๓,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ชุตินันท์ ร้าน ช.ชุตินันท์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐
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๔๑ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต จ านวน ๑๓ รายการ ๙๒,๒๕๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
ให้กับ ผสอ.กทน.บน.๔ ๙๒,๒๕๐ ๙๒,๒๕๐

๔๒ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๐๐๒๐ ๑๔,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ชุตินันท์ ร้าน ช.ชุตินันท์
จ านวน ๘ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๔,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐

๔๓ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๑๐๓๑ ๑๗,๔๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ชุตินันท์ ร้าน ช.ชุตินันท์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๗,๔๐๐ ๑๗,๔๐๐

๔๔ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๕๙๓๕ ๗,๓๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ชุตินันท์ ร้าน ช.ชุตินันท์
จ านวน ๒ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๗,๓๐๐ ๗,๓๐๐

๔๕ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๑๑๖๗ ๑๓,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ชุตินันท์ ร้าน ช.ชุตินันท์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐

๔๖ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต ในงานประชาสัมพันธ์ ปี ๖๒ ๘,๒๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
จ านวน ๑๒ รายการ ให้กับ ผกร.บก.บน.๔ ๘,๒๐๐ ๘,๒๐๐

๔๗ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ตสายอิเล็กทรอนิกส์และ ๘,๒๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ รายการ ๘,๒๐๐ ๘,๒๐๐
ให้กับ ผสอ.กทน.บน.๔

๔๘ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต สายถ่ายรูป จ านวน ๕ รายการ ๑๘,๑๕๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
ให้กับ ผสอ.กทน.บน.๔ ๑๘,๑๕๐ ๑๘,๑๕๐

๔๙ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต สายถ่ายรูป จ านวน ๔ รายการ ๑๑,๑๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ ผสอ.กทน.บน.๔ ๑๑,๑๐๐ ๑๑,๑๐๐

๕๐ จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมร้ัว รปภ.ชั้นใน บน.๔ ๔๙,๗๙๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
จ านวน ๑๐ รายการ ให้กับ ผชย.บน.๔ ๔๙,๗๙๐ ๔๙,๗๙๐
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๕๐ จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมร้ัว รปภ.ชั้นใน บน.๔ ๔๙,๗๙๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
จ านวน ๑๐ รายการ ให้กับ ผชย.บน.๔ ๔๙,๗๙๐ ๔๙,๗๙๐

๕๑ จัดซ้ือวัสดุทาสีโรงจอดรถช่องทาง จ.๓ ๒๐,๒๒๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
จ านวน ๙ รายการ ให้กับ ผชย.บน.๔ ๒๐,๒๒๐ ๒๐,๒๒๐

๕๒ จัดซ้ือวัสดุซ่อมอาคาร ๑๒๔๒ มว.ดับเพลิง ๕๕,๓๕๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
จ านวน ๑๐ รายการ ให้กับ ผชย.บน.๔ ๕๕,๓๕๐ ๕๕,๓๕๐

๕๓ จัดซ้ือวัสดุทาสีเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนที ่๒ ๒๖,๖๑๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
จ านวน ๖ รายการ ให้กับ ผชย.บน.๔ ๒๖,๖๑๐ ๒๖,๖๑๐

        (ลงชื่อ)    น.ต.
        (ต าแหน่ง)     รอง หน.ผพธ.บน.๔ และรักษาราชการ
                                   หน.มว.จห.บก.บน.๔  
                                   ............/ม.ีค/...๖๒...
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