
                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ม.ค.๕๖ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้ออุปกรณกีฬา จํานวน ๓ รายการ                              
ให ผกร.บก.บน.๔ 

๑๑,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานพีพีคอมพิวเตอร 
๑๑,๕๐๐.- 

รานพีพีคอมพิวเตอร 
๑๑,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๗๙                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๕๕๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๕๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๙                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๗๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๗๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๘๓                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๓๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๓๐๐.- 

รานชัยยนต 
๓,๓๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                

 ๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๓๙๘                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๘๑                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๖๖๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๖๖๐.- 

รานชัยยนต 
๓,๖๖๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๙๐                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๓๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๕๓๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๕๓๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๘๔                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๕๐.- 

รานชัยยนต 
๓,๕๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๙. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.สายสื่อสาร จํานวน ๑๖ รายการ 
ให ผสอ.กทน.บน.๔ 

๗๗,๐๒๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๗๗,๐๒๕.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๗๗,๐๒๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๕                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๓๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๓๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๓๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 



 
                                                                                                            -๒- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา     

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

๑๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๖๕                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๒. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๖ รายการ                       
ให ผชย.บน.๔ 

๗,๒๔๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๗,๒๔๕.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๗,๒๔๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๓. ซื้ออุปกรณเคร่ืองปรับอากาศอาคารบานพัก นบ.โสด 
ให ฝูง.๔๐๑ บน.๔ 

๙,๗๖๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๙,๗๖๕.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๙,๗๖๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๔. ซื้ออุปกรณไฟฟาภายในบอพัก ฯ จํานวน ๔ รายการ 
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒๕,๓๘๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒๕,๓๘๕.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒๕,๓๘๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๕. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๓ รายการ                                  
ให นภบ.บน.๔ 

๖,๒๑๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๖,๒๑๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๖,๒๑๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๖. ซื้ออุปกรณไฟฟาลานจอด บ.จํานวน ๓ รายการ 
ให ฝกช.ฝูง.๔๐๑ บน.๔ 

๘,๐๖๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๘,๐๖๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๘,๐๖๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๗                 
จํานวน ๔ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๗๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๗๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๖๕๕                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๙. ซื้ออุปกรณไฟฟาเขาปมลมเติมรถยนต                             
จํานวน ๔ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๑๓,๐๙๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๓,๐๙๕.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๓,๐๙๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๐. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๕ รายการ                      
ให ผยก.บก.บน.๔ 

๘,๐๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๘,๐๕๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๘,๐๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 

 



 
                                                                                                            -๓- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๒๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๗๘                 
จํานวน ๔ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๖๙๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๖๙๐.- 

รานชัยยนต 
๓,๖๙๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๐๐๓                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๓๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๓๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๓๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๓. ซื้ออุปกรณประปา บก.บน.๔จํานวน ๓๐ รายการ 
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๘,๘๐๓.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๘,๘๐๓.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๘,๘๐๓.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๔. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๑๖ รายการ                               
ให ผสพ.กทน.บน.๔ 

๗,๒๔๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานพีพีคอมพิวเตอร 
๗,๒๔๕.- 

รานพีพีคอมพิวเตอร 
๗,๒๔๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๕. ซื้ออุปกรณไฟฟา จํานวน ๓ รายการ                       
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒๓,๐๑๒.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒๓,๐๑๒.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒๓,๐๑๒.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                     

๒๖. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๗ รายการ                     
ให สน.รปภ.บน.๔ 

๕,๑๗๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๕,๑๗๕.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๕,๑๗๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๖                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๖๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๖๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๖๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๘                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๙. ซื้ออุปกรณไฟฟาแรงสูง จํานวน ๔ รายการ 
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๘,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๘,๕๐๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๘,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๐. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๕ รายการ 
ให นธน.บน.๔ 

๔,๑๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๔,๑๔๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๔,๑๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 
 



 
                                                                                                            -๔- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

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

๑๒,๔๒๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๒,๔๒๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๒,๔๒๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๒. ซื้ออุปกรณไฟฟา จํานวน ๓ รายการ                          
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒๗,๙๘๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒๗,๙๘๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒๗,๙๘๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๓. ซื้อแกส ประจําเดือน ก.พ.๕๖ จํานวน ๑ รายการ 
ให พัน.อย.บน.๔ 

๒๐,๕๓๙.๒๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๐,๕๓๙.๒๐ 

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๐,๕๓๙.๒๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๕๔๐                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๓๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๓,๓๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๓,๓๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๕. ซื้อพัสดุอบรมลูกเสืออากาศ จํานวน ๔ รายการ      
ให ผกร.บก.บน.๔ 

๑๒,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๒,๐๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๒,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                      

๓๖. ซื้อพัสดุฝกงานในหนาท่ี จํานวน ๒ รายการ 
ให ผกพ.บก.บน.๔ 

๑,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑,๘๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๑,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๗. ซื้อพัสดุทําปายประชาสัมพันธ ฯ จํานวน ๒ รายการ 
ให ผกร.บก.บน.๔ 

๖,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๖,๕๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๖,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๘. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๖ รายการ                           
ให ฝูง.๔๐๑ บน.๔ 

๑๐,๓๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๐,๓๕๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๐,๓๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๔                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๓,๕๕๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๓,๕๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๐. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๔ รายการ                           
ให ผกพ.บก.บน.๔ 

๕,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๕,๐๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๕,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 
 



 
-๕- 

 ลําดบั งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๔๑. ซื้ออุปกรณไฟฟาสนามบิน จํานวน ๒ รายการ              
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒,๓๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒,๓๕๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒,๓๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๒. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๔ รายการ                              
ให พัน.อย.บน.๔ 

๕,๑๗๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๕,๑๗๕.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๕,๑๗๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๕๙๐                 
จํานวน ๔ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๗๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๗๐๐.- 

รานชัยยนต 
๓,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๗๕                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๖๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๖๐๐.- 

รานชัยยนต 
๓,๖๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๕. ซื้ออุปกรณซอมกระเชาไฟฟา จํานวน ๑ รายการ 
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓,๐๐๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

                                                                                                                      ....๕..../...ก.พ..../..๕๖..       
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.๕๖ 

หนวยงาน บน.๔  
วิธีกรณีพิเศษ 

 ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล                   
ท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้อขาวสารขาว ชนิด ๕ % จํานวน ๑ รายการ                          
(ม.ค.๕๖- มี.ค.๕๖) ให พัน.อย.บน.๔ 
 
 
 

๘๕๘,๐๐๐.- ซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ ชุมนุมสหกรณ จ.ลพบุรี 
๘๕๘,๐๐๐.- 

ชุมนุมสหกรณ จ.ลพบุรี 
๘๕๘,๐๐๐.- 

เปนราคา                       
ท่ีเหมาะสม 

 
 

                                                                                                                                       (ลงชื่อ)    ร.ท.ศรรวริศร  ศรีคํา 
                                                                                                                                             (ตําแหนง)      หน.มว.จห.บก.บน.๔  
                                                                                                                                                                ...๕..../..ก.พ.../..๕๖...                                                                                                                             

                                                                                                                             
 
 


