
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๖๐ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุง สายช่างอากาศ 
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 

๙๙,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๙,๘๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๙,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุง สายสรรพาวุธ 
จ านวน ๑๕ รายการ ให้ ผสพ.กทน.บน.๔ 

๓๕,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๓๕,๘๐๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๓๕,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุง สายช่างอากาศ 
จ านวน ๙ รายการ ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 

๙๙,๘๒๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๙,๘๒๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๙,๘๒๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๗๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๐๐๗๕                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๙๐๒                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๑๒๙๗                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๗๕                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



                                                                                       - ๒ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๙ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๘๑                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๐ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๘๓                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๑ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑๖ รายการ                                  
ให้ ผธก.บก.บน.๔ 

๙๙,๙๘๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๙๙,๙๘๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๙๙,๙๘๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซื้ออุปกรณ์กีฬา จ านวน ๑๐ รายการ 
ให้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๑๑,๙๖๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๑๑,๙๖๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
  ๑๑,๙๖๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๔,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๔๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๔๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๘๔                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๐๐๙๑                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๓ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑๘ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๙ รายการ                                       
ให้ ฝคก.ผกบ.บก.บน.๔ 

๒,๘๐๙ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 
๒,๘๐๙ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 
๒,๘๐๙ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๐ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๘๔                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๑ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๗ รายการ                                       
ให้ ผสอ.กทน.บน.๔ 

๓,๔๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 
๓,๔๕๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 
๓,๔๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๔๘                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๔,๖๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๖๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๖๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๙๐                           
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๔,๓๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๓๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๓๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๔ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

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

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๘ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ                                     
ให้ ผสก.บน.๔  

๕,๙๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช                 
๕,๙๕๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช                 
๕,๙๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๙ ซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ภัณฑ์ จ านวน ๑๐ รายการ 
ให้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๕๖,๑๗๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รา้นเจริญชัยพานิช 
๕๖,๑๗๕ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
  ๕๖,๑๗๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๐ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๔                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๘,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๘,๒๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๘,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๗๗๑๖                           
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๓,๖๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๓,๖๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๓,๖๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๒ ซื้อพัสดุจ าพวกสุขภัณฑ์ จ านวน ๑๒ รายการ 
ให้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๑๔,๔๓๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๑๔,๔๓๕ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
  ๑๔,๔๓๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๙                           
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๒๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๔ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๓ รายการ                                      
ให้ นภบ.บน.๔ 

๘,๗๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์             
๘,๗๕๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์             
๘,๗๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๕ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๗ รายการ                                      
ให้ ผธก.บก.บน.๔ 

๑๐๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๑๐๐,๐๐๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๑๐๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ทีเ่หมาะสม 

 
 



- ๕ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๓๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๕                           
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๐๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๗ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุง สายสรรพาวุธ 
จ านวน ๑๐ รายการ ให้ ผสพ.กทน.บน.๔ 

๘๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๘๔,๒๐๐             

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์    
๘๔,๒๐๐           

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๗                           
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๔,๓๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๓๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๓๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๙ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุง สายช่างอากาศ 
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 

๙๗,๗๒๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๗,๗๒๕ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๗,๗๒๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๐ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๗๗๑๗                           
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๓,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๓,๒๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๓,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๑ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุง สายสรรพาวุธ 
จ านวน ๑๐ รายการ ให้ ผสพ.กทน.บน.๔ 

๘๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช  
๘๐,๐๐๐             

ร้านโชคเจริญพานิช    
๘๐,๐๐๐           

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๒ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุง สายช่างอากาศ 
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 

๙๙,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๙,๕๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๙,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๗๗๑๕                           
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๔,๑๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๑๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๑๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๖                           
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๓,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๓,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๓,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
 



- ๖ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๔๕ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุง สายช่างอากาศ 
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 

๙๙,๓๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๙,๓๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๙,๓๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๖ ซื้อแก๊ส เดือน เม.ย.๖๐ จ านวน ๑ รายการ                 
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๒๖,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท     
๒๖,๔๐๐               

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๖,๔๐๐                     

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๗ ซื้อวัสดุจ าพวกสี จ านวน ๙ รายการ                                      
ให้ ผสพ.กทน.บน.๔ 

๑๐๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๑๐๐,๐๐๐             

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์    
๑๐๐,๐๐๐           

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๑                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๘,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๘,๒๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๘,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๙ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑๔ รายการ                                      
ให้ ผกพ.บก.บน.๔ 

๘๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๘๐,๐๐๐             

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์    
๘๐,๐๐๐           

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีค า 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     ....๓..../...พ.ค..../...๖๐...     


