
                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.๕๗ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                        
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้ออุปกรณประปา จํานวน ๙ รายการ                            
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๗๓๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๗๓๕.- 

รานไทยอุดม 
๗๓๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๓๑๖ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๕๔๐ 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๓๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๔,๖๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๖๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๖๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๓๙๘ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๖๕ 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๑๘๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๑๘๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๑๘๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๔๖๖ 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๓๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๓๕๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๓๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                  

 ๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๐๐๓ 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๓๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๓,๓๐๐.- 

รานใหญยนตจูนน่ิง 
๓,๓๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๙. ซื้อวัสดุซอมลวดตาขายร้ัวชั้นใน จํานวน ๓ รายการ 
ให พัน.อย.บน.๔ 

๙,๙๖๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๙,๙๖๐.- 

รานไทยอุดม 
๙,๙๖๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๐. ซื้อวัสดุซอมผนังอาคาร จํานวน ๑๕ รายการ                      
ให ฝวอ.ฝูง.๔๐๑ บน.๔ 

๑๙,๙๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๑๙,๙๔๐.- 

รานไทยอุดม 
๑๙,๙๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 



 
                                                                                                            -๒- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคา                        

และราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

๑๑. ซื้อวัสดุซอมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑๘ รายการ 
ให ชมรมแมบาน ทอ.บน.๔ 

๗,๒๐๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๗,๒๐๕.- 

รานไทยอุดม 
๗,๒๐๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๒. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๒๗                      
จํานวน ๖ รายการ ให ฝสกซ.ผชอ.กทน.บน.๔ 

๔,๘๘๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๔,๘๘๐.- 

รานไทยอุดม 
๔,๘๘๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๓. ซื้อแกส ประจําเดือน พ.ค.๕๗ จํานวน ๑ รายการ 
ให พัน.อย.บน.๔ 

๒๔,๗๖๓.๒๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๔,๗๖๓.๒๐ 

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๔,๗๖๓.๒๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๔. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร ๑๒๐๔ จํานวน ๓๐ รายการ 
ให ฝวอ.ฝูง.๔๐๑ บน.๔ 

๒๗,๑๗๑.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๗,๑๗๑.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๗,๑๗๑.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๕. ซื้อพัดลมโคจร จํานวน ๗ รายการ                         
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๑๗,๗๖๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๑๗,๗๖๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๑๗,๗๖๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๖. ซื้อวัสดุซอมตาขายกันนก จํานวน ๕ รายการ                    
ให ผขส.บน.๔ 

๕๙,๑๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๕๙,๑๔๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๕๙,๑๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๗. ซื้อฟวสลิงคแรงสูง จํานวน ๖ รายการ                        
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒๕,๑๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๕,๑๕๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๕,๑๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๑๕,๑๒๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๕,๑๒๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๕,๑๒๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๘,๗๙๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๘,๗๙๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๘,๗๙๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๐. ซื้ออุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๑ รายการ       
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๙๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๙๕๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๙๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 



 
                                                                                                             -๓- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                     
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก         
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๒๑. ซื้อพัสดุ สสต.จํานวน ๑๖ รายการ                             
ให ฝพธ.บน.๔ 

๑๐๐,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๐๐,๐๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๐๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๒. ซื้อน้ํายาทําความเย็น จํานวน ๑ รายการ                   
ให พัน.อย.บน.๔ 

๓๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓๐๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๓. ซื้อซองใหญขยายขาง จํานวน ๑ รายการ 
ให ผธก.บก.บน.๔ 

๑,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๑,๐๐๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 

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

                                                                                                                        ...๓.../...ก.ค..../..๕๗...       
 
 
 
 


