
แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคากลาง โดยสรุป

๑ ซ้ือพัสดุ โครงการสร้างความปรองดอง ฯ ๙,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิยมการค้า ร้านนิยมการค้า

จ านวน ๕ รายการ ให้ ผกร.บกบน.๔ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐

๒ ๒๑,๐๓๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง
๒๑,๐๓๐ ๒๑,๐๓๐

๓ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๔ รายการ ๑๓,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช
ให้ ฝูง.๔๐๔ บน.๔ ๑๓,๕๐๐ ๑๓,๕๐๐

๔ ซ้ือพัสดุจ าพวกสุขภัณฑ์ จ านวน ๑๕ รายการ ๙๗,๔๙๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช
ให้กับ ผธก.บก.บน.๔ ๙๗,๔๙๐ ๙๗,๔๙๐

๕ ซ้ือพัสดุใช้ในนิทรรศการเทิดทูน ๖๑,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
พระมหากษัตริย์ จ านวน ๕ รายการ ๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐
ให้กับ ผกร.บก.บน.๔

๖ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๗ รายการ ๙,๖๙๕ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิยมการค้า ร้านนิยมการค้า
ให้กับ ผสอ.กทน.บน.๔ ๙,๖๙๕ ๙,๖๙๕

๗ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๘ รายการ ๒,๒๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช
ให้กับ ผขว.บก.บน.๔ ๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐

๘ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  โครงการต้ังศูนย์ปราบปราม ๓,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ยาเสพติด จ านวน ๔ รายการ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐
ให้กับ ผยก.บก.บน.๔

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๑

วิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน บน.๔

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

วิธีซ้ือ/จ้างล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

ซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๕๕๘๕              
จ านวน ๔ รายการ ให้ ผขส.บน.๔

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

- ๒ -



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคากลาง โดยสรุป

๙ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๒ รายการ ๑๑,๓๗๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
ให้กับ ผชอ.กทน.บน.๔ ๑๑,๓๗๐ ๑๑,๓๗๐

๑๐ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๕ รายการ ๗,๗๘๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
ให้กับ ฝูง.๔๐๑บน.๔ ๗,๗๘๐ ๗,๗๘๐

๑๑ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๕ รายการ ๙,๒๕๕ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิยมการค้า ร้านนิยมการค้า
ให้กับ ผกบ.บก.บน.๔ ๙,๒๕๕ ๙,๒๕๕

๑๒ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๗ รายการ ๑๐,๙๐๕ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ ฝูง.๔๐๒ บน.๔ ๑๐,๙๐๕ ๑๐,๙๐๕

๑๓ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๔ รายการ ๑๑,๑๑๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ ผกง.บน.๔ ๑๑,๑๑๐ ๑๑,๑๑๐

๑๔ ซ้ือพัสดุซ่อมบ ารุงสายช่างอากาศ ๙๙,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
จ านวน ๓ รายการ ให้กับ ผชอ.กทน.บน.๔ ๙๙,๘๐๐ ๙๙,๘๐๐

๑๕ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๒ รายการ ๑๐๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ ฝคก.ผกบ.บก.บน.๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑๖ ซ้ือข้าวสารขาว ๕ %  จ านวน ๑ รายการ ๓๓๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์ลพบุรี ชุมนุมสหกรณ์ลพบุรี
ให้กับ พัน.อย.บน.๔ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐

๑๗ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๕ รายการ ๕,๙๕๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ ฝทสส.บก.บน.๔ ๕,๙๕๐ ๕,๙๕๐

๑๘ ซ้ือพัสดุเตรียมการฝึกอบรม นศท.ทอ. ๘๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
จ านวน ๘ รายการ ให้กับ ผกพ.บก.บน.๔ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

- ๒ -

- ๓ -



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคากลาง โดยสรุป

๑๙ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๔ รายการ ๑๙,๘๓๕ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ นงป.บน.๔ ๑๙,๘๓๕ ๑๙,๘๓๕

๒๐ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๕ รายการ ๕,๙๕๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ น.รปภ.บน.๔ ๕,๙๕๐ ๕,๙๕๐

๒๑ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๓ รายการ ๑,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช

 ให้กับ ร้อย.ทสห.บน.๔ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๒๒ ซ้ือพัสดุซ่อมบ ารุงสายช่างอากาศ ๙๙,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์

จ านวน ๒ รายการ ให้กับ ผชอ.กทน.บน.๔ ๙๙,๕๐๐ ๙๙,๕๐๐

๒๓ ซ้ือพัสดุ โครงการผู้น าชุมชนสร้างภูมิต้านภัย ๕,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม

ยาเสพติด จ านวน ๕ รายการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
ให้กับ ผกร.บก.บน.๔

๒๔ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๒๑ รายการ ๑๗,๓๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์

ให้กับ ศูนย์ฟืน้ฟู ฯ ๑๗,๓๐๐ ๑๗,๓๐๐

๒๕ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๕ รายการ ๗๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช

ให้กับ ผกบ.บก.บน.๔ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

๒๖ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๓ รายการ ๒,๓๘๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช
ให้กับ  อศจ.บน.๔ ๒,๓๘๐ ๒,๓๘๐

๒๗ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๑๕ รายการ ๑๐๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์

ให้กับ ผธก.บก.บน.๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

- ๓ -

- ๔ -



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคากลาง โดยสรุป

๒๘ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต  จ านวน ๓ รายการ ๓,๕๗๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช

ให้กับ กทน.บน.๔ ๓,๕๗๐ ๓,๕๗๐

๒๙ ซ้ือพัสดุซ่อมบ ารุงสายช่างอากาศ ๙๔,๕๕๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ ร้านวัสดุนานาภัณฑ์
จ านวน ๒๗ รายการ ให้กับ ผชอ.กทน.บน.๔ ๙๔,๕๕๐ ๙๔,๕๕๐

๓๐ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๓ รายการ ๕,๙๕๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญพานิช ร้านโชคเจริญพานิช
ให้กับ ผขว.บก.บน.๔ ๕,๙๕๐ ๕,๙๕๐

๓๑ ซ้ือพัสดุงานป้องกันปราบปรามทุจริต ๑,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช
จ านวน ๓ รายการ ให้กับ ผขว.บก.บน.๔ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐

(ลงชื่อ)    น.ต.
(ต าแหน่ง)      หน.ฝพธ.บน.๔ และ รรก.หน.มว.จห.บก.บน.๔
                                      ............/ก.พ./...๖๑...

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

เป็นราคาทีเ่หมาะสม

- ๔ -



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคากลาง โดยสรุป

๑ จ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพ ๑,๘๐๐,๐๐๐ วิธีคัดเลือก ๑. บริษัท เจเอสแอนด์บิลท์ จ ากัด  ๑.บริษัท เจเอสแอนด์บิลท์ จ ากัด เป็นราคาทีเ่หมาะสม

ทางอากาศ ที ่ฝูง ๔๐๒ บน.๔ ๑,๗๘๐,๐๐๐ ๑,๗๘๐,๐๐๐

        (ลงชื่อ)    น.ต.
        (ต าแหน่ง)      หน.ฝพธ.บน.๔ และ รรก.หน.มว.จห.บก.บน.๔
                                             ............/ก.พ./...๖๑...

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๑
หน่วยงาน บน.๔

วิธีคัดเลือก

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง


