
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๕๙ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๑๔๒                           
จ านวน ๕ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๙๑,๐๘๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๑,๐๘๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๑,๐๘๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๑๔๒                           
จ านวน ๔ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๓๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๓๔,๘๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๓๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๑๓๓๓                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๑๒๙๗                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๘๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๙๕๕๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๓,๘๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๓,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๔๘๙                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๕๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๗ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน ๗ รายการ                           
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔ 

๕๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๕๐,๐๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๕๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๓๗๗                          
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.๕๙๙๙๗                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๒๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๐ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๑๐๖                           
จ านวน ๑๑ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๓๙,๙๖๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๓๙,๙๖๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๓๙,๙๖๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๙๙๙๘                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๕๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๙๕๔๒                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๓,๘๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๓,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๗๗๑๗                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๕๑๗                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๔๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๔๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๗๗๑๕                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๑๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๑๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๔๐๖                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๕๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๗ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๑๓๒                           
จ านวน ๒๕ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๙๖,๕๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๖,๕๕๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๖,๕๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
 



- ๓ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๕๑๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๙ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๗๗๑๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๒๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๐ ซื้ออุปกรณ์ประปา จ านวน ๒ รายการ                               
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔ 

๔๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๔๐,๐๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๔๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๑๑๓๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๗๙                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๙๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๑๑๓๗                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๔ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๒๑๖                           
จ านวน ๒๒ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๕๙,๘๘๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๕๙,๘๘๕ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๕๙,๘๘๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๑๒๙๘                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๕๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๖ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๒๕                           
จ านวน ๑๓ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๔๕,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๔๕,๐๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๔๕,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
 



- ๔ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๒๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๒๙๙                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๑๑๓๘                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๙ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๑๓๐๐                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐ 

รา้น ช.ชยกร 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๐ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๓ รายการ                          
ให้ กทน.บน.๔ 

๓,๑๐๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๓,๑๐๕ 

ร้านนิยมการค้า 
๓,๑๐๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๘๖๑                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๕๙๑                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๓๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๓๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๓๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๓ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๓๐                           
จ านวน ๒๑ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๔๔,๙๐๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๔๔,๙๐๕ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๔๔,๙๐๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๗๔                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๑๒๙๙                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๕๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
 



- ๕ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๓๖ ซ้ือพัสดุสายสรรพาวุธ จ านวน ๒๕ รายการ                   
ให้ ผสพ.กทน.บน.๔ 

๓๘,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๓๘,๕๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๓๘,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๕๙๐                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๕๘๔                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๙ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน ๖ รายการ                          
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔ 

๔๒,๙๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๔๒,๙๕๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๔๒,๙๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๐ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๗๖                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๑ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๒๐                           
จ านวน ๗ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๒๙,๙๓๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๒๙,๙๓๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๒๙,๙๓๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๒ ซ้ืออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๓ รายการ 
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔                            

๒๕,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๒๕,๐๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๒๕,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๓ ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน กห.๕๘๑๗๔                           
จ านวน ๑๑ รายการ ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๓๔,๒๒๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๓๔,๒๒๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๓๔,๒๒๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๔ ซื้ออุปกรณ์ประปา จ านวน ๓ รายการ                              
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔                            

๕๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๕๐,๐๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๕๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๖ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๔๕ ซื้ออะไหล่รถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน กห.๕๘๒๑๖                           
จ านวน ๗ รายการ ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๒๕,๐๒๖ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๒๕,๐๒๖ 

ร้านนิยมการค้า 
๒๕,๐๒๖ 

เป็นราคา          
ทีเ่หมาะสม 

๔๖ ซื้อแก๊ส เดือน มี.ค.๕๙ จ านวน ๑ รายการ                 
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

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

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท                    
๒๖,๖๖๔  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๗ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑๐ รายการ                              
ให้ ผชย.บน.๔ 

๗,๐๓๓ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านยินดีศึกษาภัณฑ์ 
๗,๐๓๓ 

ร้านยินดีศึกษาภัณฑ์ 
๗,๐๓๓ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๘ ซื้ออะไหล่รถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน กห.๕๘๕๑๖                           
จ านวน ๑๑ รายการ ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๓๑,๗๗๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๓๑,๗๗๕ 

ร้านนิยมการค้า 
๓๑,๗๗๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๙ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง จ านวน ๕ รายการ                    
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔                            

๒๗,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รา้นนิยมการค้า 
๒๗,๐๐๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๒๗,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕๐ ซื้ออะไหล่รถตัดหญ้า ทะเบียน กห.๕๘๕๓๒                           
จ านวน ๙ รายการ ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๑๔,๙๗๔ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๑๔,๙๗๔ 

ร้านนิยมการค้า 
๑๔,๙๗๔ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕๑ ซื้ออะไหล่รถดับเพลิง ทะเบียน กห.๕๘๑๑๔                           
จ านวน ๑๐ รายการ ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๓๔,๐๐๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๓๔,๐๐๕ 

ร้านนิยมการค้า 
๓๔,๐๐๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕๒ จ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ ๒๐๕ บน.๔                          
จ านวน ๑ งาน 

๑๔๔,๐๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา บริษัท สุภาพเจริญ                     
การก่อสร้าง จ ากัด 

๑๔๔,๐๐๐ 

บริษัท สุภาพเจริญ                     
การก่อสร้าง จ ากัด 

๑๔๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕๓ จ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ ๓๐๑ บน.๔                          
จ านวน ๑ งาน 

๑๔๔,๐๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา บริษัท สุภาพเจริญ                     
การก่อสร้าง จ ากัด 

๑๔๔,๐๐๐ 

บริษัท สุภาพเจริญ                     
การก่อสร้าง จ ากัด 

๑๔๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 



- ๗ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๕๔ จ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ ๓๐๒ บน.๔                          
จ านวน ๑ งาน 

๑๔๔,๐๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา บริษัท สุภาพเจริญ                     
การก่อสร้าง จ ากัด 

๑๔๔,๐๐๐ 

บริษัท สุภาพเจริญ                     
การก่อสร้าง จ ากัด 

๑๔๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕๕ จ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ ๓๐๔ บน.๔                          
จ านวน ๑ งาน 

๑๔๔,๐๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา บริษัท สุภาพเจริญ                     
การก่อสร้าง จ ากัด 

๑๔๔,๐๐๐ 

บริษัท สุภาพเจริญ                     
การก่อสร้าง จ ากัด 

๑๔๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕๖ จ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ ๔๐๑ บน.๔                          
จ านวน ๑ งาน 

๑๔๔,๐๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา บริษัท สุภาพเจริญ                     
การก่อสร้าง จ ากัด 

๑๔๔,๐๐๐ 

บริษัท สุภาพเจริญ                     
การก่อสร้าง จ ากัด 

๑๔๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕๗ จ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ ๔๐๒ บน.๔                          
จ านวน ๑ งาน 

๑๔๔,๐๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา บริษัท สุภาพเจริญ                     
การก่อสร้าง จ ากัด 

๑๔๔,๐๐๐ 

บริษัท สุภาพเจริญ                     
การก่อสร้าง จ ากัด 

๑๔๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕๘ จ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ ๔๐๖ บน.๔                          
จ านวน ๑ งาน 

๑๘๘,๗๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา บริษัท สุภาพเจริญ                     
การก่อสร้าง จ ากัด 

๑๘๘,๗๐๐ 

บริษัท สุภาพเจริญ                     
การก่อสร้าง จ ากัด 

๑๘๘,๗๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีค า 
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