
                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.๕๖ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้อพัสดุจัดทําปายแสดงตนพิเศษ จํานวน ๔ รายการ                            
ให สน.รปภ.บน.๔ 

๑๐,๒๓๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๑๐,๒๓๕.- 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๑๐,๒๓๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๕๙                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๑๖                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๒๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๒๕๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๒๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๔. ซื้อพัสดุจําพวกสุขภัณฑ จํานวน ๗ รายการ 
ให ผธก.บก.บน.๔ 

๕,๗๑๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๕,๗๑๕.- 

รานไทยอุดม 
๕,๗๑๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๑๘                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๗๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๗๔๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๗๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๒๙๙                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๙๔๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๙๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๒๙๘                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๔,๘๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๘๔๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๘๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๙. ซื้อกุญแจประตูร้ัวชั้นใน จํานวน ๑ รายการ 
ให พัน.อย.บน.๔ 

๗,๑๒๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๗,๑๒๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๗,๑๒๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๕๒                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๒๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 



 
                                                                                                            -๒- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา     

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

๑๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๓๓                 
จํานวน ๔ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๒. ซื้อแกส ประจําเดือน ธ.ค.๕๖ จํานวน ๑ รายการ 
ให พัน.อย.บน.๔ 

๒๒,๑๒๓.๒๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๒,๑๒๓.๒๐ 

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๒,๑๒๓.๒๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๑๕                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๗๙                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๕. ซื้ออุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ ฝูง.๔๐๓ บน.๔           
จํานวน ๑๑ รายการ ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๔๗,๗๘๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๔๗,๗๘๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๔๗,๗๘๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๔๙๐                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๘๖๑                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๘. ซื้ออุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๘ รายการ     
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๙,๗๗๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๙,๗๗๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๙,๗๗๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๕๙๑                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๔๑                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๑๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๑๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 

 



 
                                                                                                            -๓- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๒๑. ซื้ออุปกรณไฟฟา จํานวน ๕ รายการ                          
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๘,๖๓๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๘,๖๓๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๘,๖๓๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๕๙๐                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๔๑                 
จํานวน ๔ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๕๘๔                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๕๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๗๖                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๗๕                 
จํานวน ๔ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๗. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๓๘ รายการ                   
ให ฝพธ.บน.๔ 

๙๙,๙๙๗.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๙๙,๙๙๗.- 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๙๙,๙๙๗.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

                                                                                                                    .....๗..../...ม.ค..../..๕๗..       


