
                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ก.พ.๕๖ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร ๑๐๙๐ จํานวน ๑๐ รายการ                              
ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๒๔,๐๓๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๒๔,๐๓๐.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๒๔,๐๓๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๒. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร ๑๐๙๒ จํานวน ๘ รายการ                           
ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๒๖,๐๘๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๒๖,๐๘๐.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๒๖,๐๘๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๕๓                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๓๑๖                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๐๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๐๐๗                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๑๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๙๑๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๙๑๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๖                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๐๕๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๐๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๗. ซื้อของขวัญสําหรับแจกงานวันเด็ก                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผกร.บก.บน.๔ 

๑๐,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๑๐,๐๐๐.- 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๑๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๘๒                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๘๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๑                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๐๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๔๖๖                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 



 
                                                                                                            -๒- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา     

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

๑๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๓                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๘๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๒                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๔๙๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๔๙๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๔๙๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๓. ซื้ออุปกรณไฟฟาอาคาร ๑๑๐๙,๒๑๐๒,๒๑๐๖ ฯ
จํานวน ๖ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๑๒,๓๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๒,๓๔๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๒,๓๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๗๔                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๗๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๗๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๕๒                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๖. ซื้อพัสดุ จํานวน ๕ รายการ                                          
ให รพ.กองบิน บน.๔ 

๑๙,๗๘๔.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานอัญชล ี
๑๙,๗๘๔.- 

รานอัญชล ี
๑๙,๗๘๔.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๗. ซื้อวัสดุซอมแซมหองนํ้า จํานวน ๒๘ รายการ 
ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๒๘,๖๕๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๒๘,๖๕๕.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๒๘,๖๕๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๒๙๙                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๘๕๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๘๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๔๑                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๓,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๐. ซื้อทอดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน ๒ รายการ 
ให มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๔,๗๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๔,๗๔๐.- 

รานไทยอุดม 
๔,๗๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 

 



 
                                                                                                            -๓- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๒๑. ซื้อวัสดุซอมอาคาร ๑๐๒๖ จํานวน ๙ รายการ 
ให มว.บชพ.กทน.บน.๔ 

๑๒,๐๙๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๑๒,๐๙๕.- 

รานไทยอุดม 
๑๒,๐๙๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๔๑                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๒๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๒๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๗๙                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๘๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๔. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๔ รายการ                         
ให ผกร.บก.บน.๔ 

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

รานโชคเจริญพานิช 
๖,๒๑๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๕. ซื้ออุปกรณไฟฟาอาคาร ๔๑๕๒ จํานวน ๖ รายการ 
ให ผสก.บน.๔ 

๑๒,๕๖๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๒,๕๖๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๒,๕๖๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๘๖๑                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๓๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๓๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๓๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๗๖                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๘. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร ๑๒๒๒ จํานวน ๙ รายการ 
ให ผสอ.กทน.บน.๔ 

๓,๔๙๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๓,๔๙๕.- 

รานไทยอุดม 
๓,๔๙๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                       

๒๙. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๑ รายการ                              
ให มว.บชพ.กทน.บน.๔ 

๓,๑๐๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๓,๑๐๕.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๓,๑๐๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๔๙๐                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 
 



 
                                                                                                            -๔- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๓๑. ซื้อวัสดุติดตั้งตาขายกันนกอาคาร ๕๓๔๕                 
จํานวน ๕ รายการ ให ผชย.บน.๔ 

๒,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๒,๘๐๐.- 

รานไทยอุดม 
๒,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๕๙๑                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

ราน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๓. ซื้ออุปกรณไฟฟา จํานวน ๘ รายการ 
ให ฝกช.ฝูง.๔๐๑ บน.๔ 

๑๑,๕๒๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๑,๕๒๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๑,๕๒๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๔. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร ๑๐๒๕ จํานวน ๘ รายการ 
ให ผสพ.กทน.บน.๔ 

๕,๘๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๕,๘๔๐.- 

รานไทยอุดม 
๕,๘๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๔,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๖. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๖ รายการ                            
ให ผกพ.บก.บน.๔ 

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

รานโชคเจริญพานิช 
๕,๑๗๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๔,๙๓๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๙๓๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๙๓๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๘. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๕ รายการ 
ให ผสก.บน.๔ 

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

รานโชคเจริญพานิช 
๕,๑๗๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๙๐๒                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๙๘                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๐๐.- 

รานชัยยนต 
๓,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 
 



 
-๕- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๔๑. ซื้ออุปกรณไฟฟาถนนฝงทิศตะวันตก                            
จํานวน ๑๑ รายการ ให ผชย.บน.๔ 

๒๑,๒๓๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒๑,๒๓๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒๑,๒๓๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                        

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

๔,๙๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๔๘                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๒,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๒,๘๐๐.- 

รานชัยยนต 
๒,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๔. ซื้อวัสดุและอุปกรณไฟฟาซอมแซมอาคาร ๑๑๔๐ 
จํานวน ๒๑ รายการ ให ฝูง.๔๐๒ บน.๔ 

๒๐,๕๘๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๒๐,๕๘๐.- 

รานไทยอุดม 
๒๐,๕๘๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๕. ซื้ออุปกรณไฟฟา จํานวน ๙ รายการ                            
ให ผกพ.บก.บน.๔ 

๙,๙๙๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๙,๙๙๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๙,๙๙๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

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

ราน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๗. ซื้อวัสดุงานพิธีสวนสนาม ฯ จํานวน ๑๔ รายการ 
ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๖,๓๕๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๖,๓๕๕.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๖,๓๕๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๔,๗๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๗๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๙๒                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๓๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๓๔๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๓๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๐. ซื้อวัสดุงานซอมเคร่ืองทุนแรง จํานวน ๒๒ รายการ 
ให มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๒๐,๐๒๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๒๐,๐๒๐.- 

รานไทยอุดม 
๒๐,๐๒๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม    

 
 
 



 
-๖- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๕๑. ซื้อวัสดุจําพวกสุขภัณฑ จํานวน ๘ รายการ 
ให รอย.ทสห.บน.๔ 

๗,๑๐๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๗,๑๐๕.- 

รานไทยอุดม 
๗,๑๐๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๒. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๑ รายการ                              
ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๗,๓๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๗,๓๕๐.- 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๗,๓๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๓๐๐                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๐๐.- 

รานชัยยนต 
๓,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๐๕๘                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๒๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๕๒๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๕๒๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๕. ซื้ออุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๑๕ รายการ 
ให ฝยก.ฝูง.๔๐๒ บน.๔ 

๕,๘๖๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๕,๘๖๕.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๕,๘๖๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๖. ซื้อลอแผงกั้น จํานวน ๑ รายการ                            
ให นภบ.บน.๔ 

๑,๖๘๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๑,๖๘๐.- 

รานไทยอุดม 
๑,๖๘๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๗. ซื้ออุปกรณไฟฟาหองประชุม บก.บน.๔                    
จํานวน ๖ รายการ ให ผชย.บน.๔ 

๒,๓๙๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒,๓๙๕.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒,๓๙๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๙๓                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๙. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๔ รายการ                                
ให ผกบ.บก.บน.๔ 

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

รานโชคเจริญพานิช 
๘,๐๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๐. ซื้ออุปกรณประปา จํานวน ๙ รายการ                     
ให ผขส.บน.๔ 

๑,๖๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๑,๖๔๐.- 

รานไทยอุดม 
๑,๖๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม    

 
 
 



 
-๗- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๖๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๔๐๖                 
จํานวน ๕ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

     ๔,๒๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๒๕๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๒๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๓๗๗                 
จํานวน ๔ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

     ๓,๗๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๓,๗๐๐.- 

รานชัยยนต 
๓,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๓. ซื้อพัสดุจําพวกสุขภัณฑหองนํ้า จํานวน ๗ รายการ 
ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๓,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๓,๐๐๐.- 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๓,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๔. ซื้อวัสดุซอมแซมประตูจุดรักษาการณ                    
จํานวน ๔ รายการ ให ผชย.บน.๔ 

๓,๗๕๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๓,๗๕๕.- 

รานไทยอุดม 
๓,๗๕๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๑๘,๖๗๒.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๑๘,๖๗๒.- 

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๑๘,๖๗๒.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                      

๖๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๘๙๒                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

     ๔,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๐๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๑๗                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๙๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๓,๙๕๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๓,๙๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๘. ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๑ รายการ                                      
ให รพ.กองบิน บน.๔ 

๖,๒๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๖,๒๕๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๖,๒๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๘๒๒                 
จํานวน ๔ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๓๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๓๕๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๓๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๗๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๘๙                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๕๕๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๕๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม    

 
 
 



 
-๘- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๗๑. ซื้อชุดแมปมคลัตชลาง จํานวน ๑ รายการ 
ให มว.บชพ.กทน.บน.๔ 

๓,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๓,๕๐๐.- 

รานใหญยนต 
๓,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๗๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๔๘๙                 
จํานวน ๔ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๔๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๔๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๗๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๙๙๙๘                 
จํานวน ๔ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๔๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๓,๔๐๐.- 

รานใหญยนต 
๓,๔๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๗๔. ซื้ออุปกรณไฟฟาอาคาร ๑๐๒๒ จํานวน ๗ รายการ 
ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๑๓,๙๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๓,๙๐๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๓,๙๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๗๕. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๔ รายการ                               
ให ฝทสส.บก.บน.๔ 

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

รานโชคเจริญพานิช 
๕,๑๗๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๗๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๑๕๙                 
จํานวน ๕ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

ราน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๗๗. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๒ รายการ                       
ให สพร.บน.๔ 

๓,๑๐๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๓,๑๐๕.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๓,๑๐๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๗๘. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๓ รายการ                           
ให ผขส.บน.๔ 

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

รานโชคเจริญพานิช 
๕,๑๗๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

                                                                                                                      .....๕..../...มี.ค..../..๕๖..       


