
 

 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๖๐ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ 
 

ซื้อข้าวสาร เดือน พ.ย.๖๐ จ านวน ๑ รายการ  
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๓๓๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ชุมนุมสหกรณ์ลพบุรี 
๓๓๐,๐๐๐ 

ชุมนุมสหกรณ์ลพบุรี 
๓๓๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ ซื้อแก๊ส เดือน พ.ย.๖๐ จ านวน ๑ รายการ                 
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๒๖,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท     
๒๖,๔๐๐               

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๖,๔๐๐                     

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ ซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมการป้องกันและแก้ปัญหา
โรคเอดส์ฯ จ านวน ๖ รายการ ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๘,๑๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๘,๑๐๐ 

ร้านนิยมการการค้า 
๘,๑๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๓๐๐๓               
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔  

๙,๖๘๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๙,๖๘๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๙,๖๘๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ รายการ     
ให้ ฝคก.ผกบ.บก.บน.๔  

๙๙,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๙๙,๙๐๐ 

ร้านนิยมการการค้า 
๙๙,๙๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๕,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๕,๒๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๕,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๗ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต. สายสื่อสาร จ านวน ๑๓ รายการ 
ให้ ผสอ.กทน.บน.๔ 

๙๔,๗๗๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๙๔,๗๗๐ 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๙๔,๗๗๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๘ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร ๔๐๙๑             
จ านวน ๑๑ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๕๓,๕๒๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๕๓,๕๒๐ 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๕๓,๕๒๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 



 

 

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

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๔,๐๐๐ 

ร้านนิยมการการค้า 
๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

ล าดับ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑๐ 
 

ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๔๒๔๐              
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๘,๙๑๖ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๘,๙๑๖ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๘,๙๑๖ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๑ ซื้อวัสดุซ่อมแซมรั้วตาข่ายถักชั่นใน         
จ านวน ๖ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๔๖,๔๘๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๔๖,๔๘๐ 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๔๖,๔๘๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๓๗๗๙              
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๖,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๖,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๖,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต สายพลาฯ จ านวน ๑๕ รายการ          
ให้ ฝคก.ผบก.บก.บน.๔ 

๓๔,๕๕๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๓๔,๕๕๐ 

ร้านนิยมการการค้า 
๓๔,๕๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๒๙,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๒๙,๔๐๐ 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๒๙,๔๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๕ ซ้ือพัสดุสายอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์              
จ านวน ๖ รายการ ให้ ผสอ.กทน.บน.๔ 

๓๔,๖๐๖ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๓๔,๖๐๖ 

ร้านนิยมการการค้า 
๓๔,๖๐๖ 

เป็นราคา          
ทีเ่หมาะสม 

๑๖ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน ๓ รายการ            
ให้ มว.ไฟฟ้า - ประปา ผชย.บน.๔ 

๔๐,๒๘๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๔๐,๒๘๐ 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๔๐,๒๘๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๑๔,๓๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๓๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๓๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๓๐๐๗              
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๘,๗๔๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๘,๗๔๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๘,๗๔๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

- ๒ - 



 

 

๑๙ ซื้อวัสดุเป้าปืนฯ จ านวน ๘ รายการ             
ให้ พัน.อย.บน.๔  

๔๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๔๐,๐๐๐ 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๔๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๒๐ 
 

ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๓๙๘๒              
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๐,๙๕๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๐,๙๕๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๐,๙๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๑ ซื้อพัสดุจัดอบรมโครงการกองพันสีขาว         
จ านวน ๔ รายการ ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๓,๒๕๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๓,๒๕๐ 

ร้านนิยมการการค้า 
๓,๒๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๒๕๑๕               
จ านวน ๔ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๕,๘๔๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๕,๘๔๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๕,๘๔๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๓ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต สายถ่ายรูป จ านวน ๕ รายการ          
ให้ ผสอ.กทน.บน.๔ 

๑๘,๑๕๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๑๘,๑๕๐ 

ร้านนิยมการการค้า 
๑๘,๑๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๐๐๑๖               
จ านวน ๔ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๘,๑๙๔ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๘,๑๙๔ 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๑๘,๑๙๔ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๐๐๑๖              
จ านวน ๔ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๗,๙๖๘ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๗,๙๖๘ 

ร้านนิยมการการค้า 
๗,๙๖๘ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๖ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต จ านวน ๓ รายการ                
ให้ ฝคก.ผกบ.บก.บน.๔ 

๖,๘๖๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๖,๘๖๐ 

ร้านนิยมการการค้า 
๖,๘๖๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๗ ซื้อวัสดุเทพื้น คสล. จ านวน ๓ รายการ         
ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๕๒,๔๕๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๕๒,๔๕๐ 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๕๒,๔๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๑๓๒๐              
จ านวน ๔ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๘,๖๔๑ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๘,๖๔๑ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๘,๖๔๑ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

- ๓ - 



 

 

๒๙ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๓๒๗๓              
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๐๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๓๐ 
 

ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๒ รายการ              
ให้ ฝูงบิน ๔๐๓              

๑๕,๔๒๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๑๕,๔๒๐ 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๑๕,๔๒๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๑ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๕ รายการ               
ให้ ผกพ.บก.บน.๔ 

๘๘,๗๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๘๘,๗๐๐ 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๘๘,๗๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๒ ซื้อวัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๗ รายการ               
ให้ มว.จห.บก.บน.๔ 

๙,๒๕๕ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๙,๒๕๕ 

ร้านนิยมการการค้า 
๙,๒๕๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๓ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมอาคาร ๒๒๑๖                 
จ านวน ๑๑ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๔๗,๕๕๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๔๗,๕๕๐ 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๔๗,๕๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๔ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๖ รายการ               
ให้ ผธก.บก.บน.๔  

๗,๗๕๕ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๗,๗๕๕ 

ร้านนิยมการการค้า 
๗,๗๕๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๕ ซ้ือพัสดุฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๙              
จ านวน ๔ รายการ ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๑๒,๔๗๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๑๒,๔๗๐ 

ร้านนิยมการการค้า 
๑๒,๔๗๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๑๖,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๖,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๖,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๒๕๕๒              
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๔,๑๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๑๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๑๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๙,๕๔๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๙,๕๔๐ 

ร้านนิยมการการค้า 
๙,๕๔๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

- ๔ - 



 

 

๓๙ ซื้อข้าวสาร เดือน ธ.ค.๖๐ จ านวน ๑ รายการ  
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๓๓๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ชุมนุมสหกรณ์ลพบุรี 
๓๓๐,๐๐๐ 

ชุมนุมสหกรณ์ลพบุรี 
๓๓๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๔๐ 
 

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

๗,๑๔๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๗,๑๔๐ 

ร้านนิยมการการค้า 
๗,๑๔๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๒๕๕๙              
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๙,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๙,๐๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๙,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๒๒๐๖              
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๓ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๔ รายการ               
ให้ ฝพธ.บน.๔  

๖,๓๗๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๖,๓๗๐ 

ร้านนิยมการการค้า 
๖,๓๗๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๔ ซื้อแก๊ส เดือน ธ.ค.๖๐ จ านวน ๑ รายการ                 
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๒๖,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท     
๒๖,๔๐๐               

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท     
๒๖,๔๐๐               

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๒๕๐๖              
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๙,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๙,๒๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๙,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๖ ซ้ืออุปกรร์ไฟฟ้า  จ านวน ๓ รายการ          
ให้ มว.คด.พิเศษ ฝคกฯ 

๖,๒๖๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๖,๓๗๐ 

ร้านนิยมการการค้า 
๖,๓๗๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๒๕๓๓              
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๕,๓๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๕,๓๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๕,๓๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๕๕๘๗            
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๘,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๘,๒๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๘,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

- ๕ - 



 

 

๔๙ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต. โครงการสนทนาภาษาอังกฤษ  
จ านวน ๑๑ รายการ ให้ ผพก.บก.บน.๔ 

๘๙,๓๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๘๙,๓๐๐ 

ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช 
๘๙,๓๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๕๐ 
 

ซื้อพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๓ รายการ              
ให้ ผกพ.บก.บน.๔              

๕,๙๕๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๕,๙๕๐ 

ร้านนิยมการการค้า 
๕,๙๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ กห.๕๕๕๙๐              
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๙,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๙,๐๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๙,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕๒ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๔ รายการ               
ให้ กบ.พัน.อย.บน.๔ 

๗,๑๐๕ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๗,๑๐๕ 

ร้านนิยมการการค้า 
๗,๑๐๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๑๓,๓๒๒ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๓,๓๒๒ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๑๓,๓๒๒ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕๔ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๔ รายการ               
ให้ กบ.พัน.อย.บน.๔ 

๙,๒๕๕ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนิยมการการค้า 
๙,๒๕๕ 

ร้านนิยมการการค้า 
๙,๒๕๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
 
 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    น.ต. 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     หน.ฝพธ.บน.๔ และ รรก.หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   ........../...พ.ย..../...๖๐...   
 
 
 

- ๖ - 


