
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๘ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซ้ือพัสดุ งานแผนป้องกันยาเสพติด ปี ๕๙                     
จ านวน ๑๒ รายการ ให้ ผกร.บก.บน.๔ 

๒๘,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๒๘,๐๐๐  

ร้านนิยมการค้า 
   ๒๘,๐๐๐  

เป็นราคา           
ที่เหมาะสม 

๒ ซื้ออุปกรณ์กีฬา แข่งขันฟุตซอล                             
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผกร.บก.บน.๔ 

๑๑,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๑๑,๕๐๐  

ร้านนิยมการค้า 
   ๑๑,๕๐๐  

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๖๕๐                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๙๒                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๘๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๕ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ บน.๔                      
จ านวน ๕ รายการ ให้ ผกร.บก.บน.๔ 

๑๓,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๑๓,๐๐๐  

ร้านนิยมการค้า 
   ๑๓,๐๐๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๖ ซื้อพัสดุ กิจกรรมลูกเสืออากาศ ปี ๕๙                              
จ านวน ๔ รายการ ให้ ผกร.บก.บน.๔ 

๑๒,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๑๒,๐๐๐  

ร้านนิยมการค้า 
   ๑๒,๐๐๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๙๓                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๓,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๓,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๒๐๕                          
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 



- ๒ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๙ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๙๘                           
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๗๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๓,๗๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๓,๗๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๐ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๙๑                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๘๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๑ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ                                
ให้ ฝูง.๔๐๓ บน.๔ 

๑๐,๒๘๘ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๑๐,๒๘๘  

ร้านนิยมการค้า 
   ๑๐,๒๘๘  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๒ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๒๖ รายการ                                
ให้ ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ ผกบ.บก.บน.๔ 

๙๙,๙๔๑ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๙๙,๙๔๑ 

ร้านนิยมการค้า 
  ๙๙,๙๔๑ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๓๒๐                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๓,๕๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๓,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๔ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ                                
ให้ สน.รปภ.บน.๔ 

๕,๑๗๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๕,๑๗๕  

ร้านนิยมการค้า 
   ๕,๑๗๕  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๘๙                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๔๘                           
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๓,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๓,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๗ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๓ รายการ                                 
ให้ ร้อย.ทสห.บน.๔ 

๖,๒๑๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านยินดีศึกษาภัณฑ์ 
๖,๒๑๐ 

ร้านยินดีศึกษาภัณฑ์ 
๖,๒๑๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๓ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๒๔๐                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๕๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๙ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๙๐                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๓,๕๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๓,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๐ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๕๒๐๙                  
จ านวน ๒๒ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๔๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๔๐,๐๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
   ๔๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๑ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.สายอิเล็กทรอนิกส์                              
จ านวน ๔ รายการ ให้ ผสอ.กทน.บน.๔ 

๒๖,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๒๖,๐๐๐ 

ร้านนิยมการค้า 
   ๒๖,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๒ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๕๒๑๓                  
จ านวน ๑๐ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๒๔,๘๒๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๒๔,๘๒๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
   ๒๔,๘๒๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๓ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.สายถ่ายรูป ฯ                              
จ านวน ๙ รายการ ให้ ผสอ.กทน.บน.๔ 

๑๕,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๑๕,๐๐๐ 

ร้านนิยมการค้า 
   ๑๕,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๔ ซื้อแก๊ส เดือน ธ.ค.๕๘ จ านวน ๑ รายการ                 
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๒๖,๖๖๔ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท                  
๒๖,๖๖๔  

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท                    
๒๖,๖๖๔  

เป็นราคา           
ที่เหมาะสม 

๒๕ ซื้อพัสดุ สายสรรพาวุธ จ านวน ๑๙ รายการ                      
ให้ ผสพ.กทน.บน.๔ 

๓๙,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๓๙,๙๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๓๙,๙๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๖ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๖ รายการ                                
ให้ นงป.บน.๔ 

๑๗,๒๕๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๑๗,๒๕๐ 

ร้านนิยมการค้า 
   ๑๗,๒๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๔ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๒๗ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๑๓๙                  
จ านวน ๖ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๓๓,๓๘๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๓๓,๓๘๕ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๓๓,๓๘๕   

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๘ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑๑ รายการ                                
ให้ ผนบ.บน.๔ 

๑๒,๔๒๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๑๒,๔๒๐ 

ร้านนิยมการค้า 
   ๑๒,๔๒๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๙ ซื้อพัสดุในโครงการประเมินผลแก้ไขยาเสพติด 
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผกพ.บก.บน.๔ 

๕๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๕๕๐ 

ร้านนิยมการค้า 
   ๕๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๐ ซื้ออุปกรณ์กีฬา จ านวน ๔ รายการ                                          
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๔,๐๐๐ 

ร้านนิยมการค้า 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ                                
ให้ ผกพ.บก.บน.๔ 

๕,๑๗๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๕,๑๗๕ 

ร้านนิยมการค้า 
   ๕,๑๗๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๑ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน ๕ รายการ                            
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓๕,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๓๕,๐๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
  ๓๕,๐๐๐   

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๒ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๙๒                  
จ านวน ๑๕ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๔๑,๗๙๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๔๑,๗๙๕ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๔๑,๗๙๕  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.ต.วชิาญ  แท่นมณี 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     นชง.บน.๔ ท าการแทน 
                                                                                                                                        หน.มว.จห.บก.บน.๔ 
                                                                                                                                        ...๗.../...ม.ค.../...๕๙..     



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๘ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีพิเศษ 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา                                   

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก                    

และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๔๐๖๒, 
๔๐๖๔ และ ๔๐๖๖ (บ้าน หน.นขต.)         
ที่ บน.๔  

๓,๙๘๑,๘๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ  ๑. บริษัท เจเอสแอนด์บิลท์ จ ากัด 
               ๓,๙๘๑,๘๐๐ 
 ๒. บริษัท ใยบัวคอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
               ๔,๐๐๖,๐๐๐  

บริษัท เจเอสแอนด์บิลท์ จ ากัด 
 ๓,๙๘๐,๐๐๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

                                                                                                                      (ลงชื่อ)    ร.ต.วิชาญ  แท่นมณี 
                                                                                                                      (ต าแหน่ง)     นชง.บน.๔ ท าการแทน 
                                                                                                                                        หน.มว.จห.บก.บน.๔ 
                                                                                                                                        ...๗.../...ม.ค.../...๕๙...     
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๘ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา                                   

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก                    

และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๕๐๖๖ 
(ตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๔  

๓,๕๐๒,๐๐๐ จ้างโดยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

 

 ๑. บริษัท เอ็น.เอส.เจ.คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
                 ๓,๔๐๒,๐๐๐ 
 ๒. หจก.ส.รุ่งเรืองไพศาล 
                 ๓,๒๐๐,๐๐๐  
 ๓. หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น 
                 ๒,๙๘๐,๐๐๐ 

หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น 
 ๒,๙๘๐,๐๐๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๕๐๖๗ 
(ตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๔  

๓,๕๐๒,๐๐๐ จ้างโดยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

 

 ๑. บริษัท เอน็.เอส.เจ.คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
                 ๓,๔๐๒,๐๐๐ 
 ๒. หจก.ส.รุ่งเรืองไพศาล 
                 ๓,๒๔๐,๐๐๐  
 ๓. หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น 
                 ๒,๙๘๐,๐๐๐ 

หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น 
 ๒,๙๘๐,๐๐๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
 
 



- ๒ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา                                   

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก                    

และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๓ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๕๐๖๙ 
(ตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๔  

๓,๕๐๒,๐๐๐ จ้างโดยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

 ๑. บริษัท เอ็น.เอส.เจ.คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
                 ๓,๔๐๒,๐๐๐ 
 ๒. หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น 
                 ๒,๘๕๐,๐๐๐ 

หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น 
 ๒,๘๕๐,๐๐๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๕๐๗๑ 
(ตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๔  

๓,๕๐๒,๐๐๐ จ้างโดยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

 

 ๑. บริษัท เอ็น.เอส.เจ.คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
                 ๓,๔๐๒,๐๐๐ 
 ๒. หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น 
                 ๒,๙๘๐,๐๐๐ 
 ๓. หจก.กู๊ดชิล 
                 ๓,๓๗๐,๐๐๐ 

หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น 
 ๒,๙๘๐,๐๐๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

                                                                                                                      (ลงชื่อ)    ร.ต.วิชาญ  แท่นมณี 
                                                                                                                      (ต าแหน่ง)     นชง.บน.๔ ท าการแทน 
                                                                                                                                        หน.มว.จห.บก.บน.๔ 
                                                                                                                                        ...๗.../...ม.ค.../...๕๙...     
 
 


