
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๖๐ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๑๓๗          
จ านวน ๓๔ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๘๖,๑๒๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๘๖,๑๒๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๘๖,๑๒๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ ซื้อวัสดุจ าพวกสุขภัณฑ์ จ านวน ๓๕ รายการ        
ให้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๔๔,๕๕๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๔๔,๕๕๕ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๔๔,๕๕๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ ซื้ออุปกรณ์ประปา จ านวน ๑๑ รายการ                  
ให้ มวไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔ 

๔๕,๒๒๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๔๕,๒๒๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๔๕,๒๒๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ ซื้อของใช้ส่วนตัว จ านวน ๑๐ รายการ                      
ให้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๔๐,๐๖๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๔๐,๐๖๕ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๔๐,๐๖๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๒๐          
จ านวน ๑๙ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๘๘,๘๘๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๘๘,๘๘๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๘๘,๘๘๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๖ ซื้อวัสดุงานซ่อมเครื่องทุ่นแรง                            
จ านวน ๓๙ รายการ ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๕๕,๓๖๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๕๕,๓๖๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๕๕,๓๖๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๗ ซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ภัณฑ์ จ านวน ๑๐ รายการ                   
ให้ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๗๒,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๗๒,๐๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๗๒,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๘ ซื้ออุปกรณ์กีฬาและดนตรี จ านวน ๘ รายการ                   
ให้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๗,๙๔๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๗,๙๔๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๗,๙๔๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
 



                                                                                       - ๒ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๙ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๓ รายการ                          
ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 

๔๘,๔๑๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๔๘,๔๑๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๔๘,๔๑๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๐ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารทองใหญ่              
จ านวน ๖ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๑๙,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๑๙,๔๐๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๑๙,๔๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๑ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๗ รายการ                  
ให้ ผธก.บก.บน.๔ 

๓๔,๐๔๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๓๔,๐๔๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๓๔,๐๔๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๒ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ                  
ให้ ผชย.บน.๔ 

๘,๐๘๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๘,๐๘๕ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๘,๐๘๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซื้อวัสดุการด าเนินงาน จ านวน ๓๑ รายการ                   
ให้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๓๕,๒๔๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓๕,๒๔๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓๕,๒๔๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๑๖,๓๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 
๑๖,๓๐๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 
๑๖,๓๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๕                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๘,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๘,๘๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๘,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๖ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๐๑๖        
จ านวน ๑๖ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๕๑,๒๓๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๕๑,๒๓๕ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๕๑,๒๓๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๗ ซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๒ รายการ     
ให้ มวไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔ 

๗,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 
๗,๐๐๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 
๗,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                      



                                                                                          - ๓ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑๘ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๐๑๗        
จ านวน ๑๕ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๔๙,๘๘๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๔๙,๘๘๕ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๔๙,๘๘๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๙ ซื้อวัสดุ จ านวน ๘ รายการ                                     
ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๘๔,๖๘๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 
๘๔,๖๘๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 
๘๔,๖๘๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๐ ซื้อวัสดุ จ านวน ๖ รายการ                                     
ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๒๒,๑๔๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๒๒,๑๔๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๒๒,๑๔๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๑ ซื้อแก๊ส เดือน ส.ค.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 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีค า 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     ....๔.../...ก.ย..../...๖๐...     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๖๐ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีพิเศษ 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจ้างปรับปรุงพ้ืนอาคารหมายเลข 
๑๐๑๒ ฝซอ.ผชอ.กทน.บน.๔ 

๑,๙๙๕,๐๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ ๑. บริษัท ใยบัว คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด    
                ๑,๙๙๕,๐๐๐   
 ๒. บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
                ๒,๑๐๐,๐๐๐  

 บริษัท ใยบัว คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด    
                ๑,๙๙๕,๐๐๐    

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีค า  
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     ....๔.../...ก.ย.../...๖๐...     
 
 


