
                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.๕๗ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                        
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

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

๔,๔๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๔๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๔๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๓,๙๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๙๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๙๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๓. ซื้อพัสดุ สสต.จํานวน ๕ รายการ  
ให ผกพ.บก.บน.๔ 

๕,๑๗๕ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๕,๑๗๕ 

รานเจริญชัยพานิช 
๕,๑๗๕ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๔. ซื้อพัสดุ สสต.จํานวน ๒๗ รายการ  
ให ฝพธ.บน.๔ 

๙๙,๐๙๔ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๙๙,๐๙๔ 

รานเจริญชัยพานิช 
๙๙,๐๙๔ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๕. ซื้อพัสดุ สสต.จํานวน ๖ รายการ  
ให ผธก.บก.บน.๔ 

๗,๒๔๕ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๗,๒๔๕ 

รานเจริญชัยพานิช 
๗,๒๔๕ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๖. ซื้อพัสดุงบประชาสัมพันธ จํานวน ๕ รายการ 
ให ผกร.บก.บน.๔ 

๑๓,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๓,๐๐๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๓,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๔๑ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๙๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๙๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๘๒๒ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๙. ซื้อเสื้อผาอาภรณภัณฑ จํานวน ๑๖ รายการ                    
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฯ 

๙๕,๔๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๙๕,๔๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๙๕,๔๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๔,๗๔๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๗๔๐ 

รานชัยยนต 
๔,๗๔๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 



 
                                                                                                           -๒- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคา                        

และราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

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

๔,๓๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๓๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๓๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๒. ซื้อพัสด ุส.ส.ต.จํานวน ๔ รายการ 
ให ฝูง.๔๐๓ บน.๔ 

๑๐,๓๕๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๐,๓๕๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๐,๓๕๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๓. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๔ รายการ 
ให นธน.บน.๔ 

๔,๑๔๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานชิ 
๔,๑๔๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๔,๑๔๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๔๙๐         
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๑,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๑,๘๐๐ 

รานชัยยนต 
๑,๘๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                 

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

๔,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๕,๑๗๕ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๕,๑๗๕ 

รานโชคเจริญพานิช 
๕,๑๗๕ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๗. ซื้อพัสดุงบโครงการชางเผือก จํานวน ๒ รายการ 
ให ผกร.บก.บน.๔ 

๒,๒๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๒,๒๐๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๒,๒๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๘. ซื้ออะไหลรถบรรทุกเททาย ทะเบียน กห.๕๘๕๑๖         
จํานวน ๑๑ รายการ ให มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๓๐,๘๗๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๓๐,๘๗๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๓๐,๘๗๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                  

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

๔,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๘๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๐. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๗ รายการ 
ให ฝพธ.บน.๔ 

๕,๑๗๕ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๕,๑๗๕ 

รานเจริญชัยพานิช 
๕,๑๗๕ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 



 
                                                                                                           -๓- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                     
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๒๑. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๗ รายการ 
ให มว.จห.บก.บน.๔ 

๘,๐๕๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๘,๐๕๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๘,๐๕๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                       

๒๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๓๐๐         
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๙๒๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๙๒๐ 

รานชัยยนต 
๓,๙๒๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๗,๒๔๕ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๗,๒๔๕ 

รานเจริญชัยพานิช 
๗,๒๔๕ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๕. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๖ รายการ 
ให อศจ.บน.๔ 

๒,๐๗๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๒,๐๗๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๒,๐๗๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๖. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๘๒                  
จํานวน ๑๕ รายการ ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๓๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๓๐,๐๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๓๐,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๘. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๗ รายการ 
ให ผสก.บน.๔ 

๕,๑๗๕ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๕,๑๗๕ 

รานเจริญชัยพานิช 
๕,๑๗๕ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๘,๐๕๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๘,๐๕๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๘,๐๕๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                        

๓๐. ซื้ออุปกรณไฟฟาถนน ฯ จํานวน ๕ รายการ                     
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓๕,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๓๕,๐๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๓๕,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 

 



          -๔- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                     
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๓๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๕๙๐         
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๓๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๓๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๓๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๒. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๗ รายการ 
ให สพร.บน.๔ 

๓,๑๐๕ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๓,๑๐๕ 

รานเจริญชัยพานิช 
๓,๑๐๕ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                  

๓๓. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๓ รายการ 
ให ผขว.บก.บน.๔ 

๕,๑๗๕ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๕,๑๗๕ 

รานโชคเจริญพานิช 
๕,๑๗๕ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๔. ซื้ออะไหลรถบรรทุกเททาย ทะเบียน กห.๕๘๑๗๔         
จํานวน ๑๑ รายการ ให มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๓๒,๒๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๓๒,๒๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๓๒,๒๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๗๔         
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๗๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๗๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๗๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๘,๐๕๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๘,๐๕๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๘,๐๕๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๙๐         
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๓๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๕๓๐ 

รานชัยยนต 
๔,๕๓๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๙. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๓ รายการ 
ให รอย ทสห.บน.๔ 

๖,๒๑๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๖,๒๑๐ 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๖,๒๑๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๘๙         
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๙๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๙๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๙๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 

 

 



          -๕- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                     
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๔๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๙๓         
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๑๓๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๑๓๐ 

รานชัยยนต 
๔,๑๓๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๒. ซื้ออุปกรณไฟฟา ดาน ๑๘ สนามบิน                      
จํานวน ๕ รายการ ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓๕,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๓๕,๐๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๓๕,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๓. ซื้อพัสดุเศรษฐกิจพอเพียงป ๕๘ จํานวน ๔ รายการ 
ให ผกร.บก.บน.๔ 

๒๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๒๐,๐๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๒๐,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม              

๔๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๙๘         
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๖. ซื้อแกส ประจําเดือน ธ.ค.๕๗ จํานวน ๑ รายการ 
ให พัน.อย.บน.๔ 

๒๕,๒๙๑.๒๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๕,๒๙๑.๒๐ 

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๕,๒๙๑.๒๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๗,๒๔๕ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๗,๒๔๕ 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๗,๒๔๕ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๓,๗๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๗๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๗๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๓,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๐. ซื้ออุปกรณไฟฟา จํานวน ๑๕ รายการ                            
ให ผกร.บก.บน.๔ 

๘๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๘๐,๐๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๘๐,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 

 



         -๖- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                     
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๕๑. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร ๒๐๓๘  จํานวน ๕ รายการ 
ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๓๒,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๓๒,๘๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๓๒,๘๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๔,๑๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๑๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๑๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๙๒         
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๗๕๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๗๕๐ 

รานชัยยนต 
๓,๗๕๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๖,๒๑๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๖,๒๑๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๖,๒๑๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๕. ซื้อพัสดุสายสื่อสาร จํานวน ๒๓ รายการ                        
ให ผสอ.กทน.บน.๔ 

๘๙,๙๙๙ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๘๙,๙๙๙ 

รานเจริญชัยพานิช 
๘๙,๙๙๙ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๖. ซื้อพันธุพืชและสัตว จํานวน ๔ รายการ 
ให ผกร.บก.บน.๔ 

๑๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๑๐,๐๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๑๐,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๗๗๑๗         
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๔,๖๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๖๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๖๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๕๙. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๑๐ รายการ 
ให ฝพธ.บน.๔ 

๑๐๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๑๐๐,๐๐๐ 

รานเจริญชัยพานิช 
๑๐๐,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๗๗๑๕         
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๓๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๓๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๓๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 

 

 



        -๗- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                     
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๖๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๙๙๙๗         
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๒. ซื้อพัสดุจําพวกสุขภัณฑ จํานวน ๑๓ รายการ                
ให ฝพธ.บน.๔ 

๙๑,๒๒๕ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานเจริญชัยพานิช 
๙๑,๒๒๕ 

รานเจริญชัยพานิช 
๙๑,๒๒๕ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๔๐๖         
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๓๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๓๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๓๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๑๕๙         
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๘๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๘๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                     

๖๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๗๗๑๖         
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๒,๗๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๒,๗๐๐ 

รานชัยยนต 
๒,๗๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๒๙๗         
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๓๗๗         
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๔๘๙         
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๖๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๙๙๙๘         
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๓๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๓๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๓๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 

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

                                                                                                                        ...๖.../...ม.ค..../..๕๘...       
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.๕๗ 

หนวยงาน บน.๔  
วิธีพิเศษ 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผล                
ท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. งานจางปรับปรุงถนนและลานฝก
ทหารใหม พัน.อย.บน.๔ 

๑,๔๔๑,๐๐๐ จางโดยวิธีพิเศษ ๑. รานจิรันธนินกอสราง                 
    เสนอราคาเปนเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐    

    รานจิรันธนินกอสราง                
       ๑,๔๔๐,๐๐๐                   

เปนราคา   
ท่ีเหมาะสม                           

 ๒. งานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๔๐๖๑, 
๔๐๖๓, ๔๐๖๕ (บาน หน.นขต.)      
ที่ บน.๔ 

๓,๙๘๒,๐๐๐ จางโดยวิธีพิเศษ ๑.  บริษัท ใยบัวคอนสตร๊ัคชั่น จํากัด 
    เสนอราคาเปนเงิน ๓,๙๘๑,๗๐๐ 
๒.  หจก.พุมพฤกษกอสราง 
     เสนอราคาเปนเงิน ๓,๙๙๖,๐๐๐ 

  บริษัท ใยบัวคอนสตร๊ัคชั่น จํากัด 
      ๓,๙๘๑,๗๐๐ 

เปนราคา   
ท่ีเหมาะสม                           

 ๓. งานจางปรับปรุงถนนและลานจอดรถ
หนาชองทางฝงบานพัก บน.๔  

๒,๔๗๔,๐๐๐ จางโดยวิธีพิเศษ ๑.  หจก.พุมพฤกษกอสราง 
     เสนอราคาเปนเงิน ๒,๔๗๔,๐๐๐ 
๒.  บริษัท สุภาพเจริญการกอสราง จํากัด 
     เสนอราคาเปนเงิน ๒,๕๕๒,๖๐๖ 

      หจก.พุมพฤกษกอสราง 
       ๒,๔๗๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ท่ีเหมาะสม                           

 

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

                                                                                                                                                              ...๖.../...ม.ค..../..๕๘...                                                                                                                                   


