
แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคากลาง โดยสรุป

๑ จัดซ้ือข้าวสารขาว ๕ %  จ านวน ๑ รายการ ๒๘๖,๐๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์ลพบุรี ชุมนุมสหกรณ์ลพบุรี

ให้กับ พัน.อย.บน.๔ ๒๘๖,๐๐๐ ๒๘๖,๐๐๐

๒ จัดซ้ือ แก๊ส แอล พี จี   จ านวน ๑ รายการ ๒๖,๔๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แอล พี จี ชัยนาท หจก.แอล พี จี ชัยนาท

ให้กับ พัน.อย.บน.๔ ๒๖,๔๐๐ ๒๖,๔๐๐

๓ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน ๕ รายการ ๔๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช

ให้กับ ผกพ.บก.บน.๔ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๔ จัดซ้ือวสัดุ จ านวน ๘ รายการ ๔๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช

ให้กับ พัน.อย.บน.๔ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

        (ลงชื่อ)    น.ต.

        (ต าแหน่ง)      รอง หน.ผพธ.บน.๔ และรักษาราชการ
                          หน.มว.จห.บก.บน.๔  
                                   ............/ม.ีค/...๖๓...

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ีค.๖๓

วธิเีฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน บน.๔

วธิซ้ืีอ/จ้างล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคากลาง โดยสรุป

๘ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๐๐๒๐ ๑๔,๘๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวสัดุนานาภณัฑ์ ร้านวสัดุนานาภณัฑ์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๔,๘๐๐ ๑๔,๘๐๐

๙ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๑๑๖๗ ๙,๗๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวสัดุนานาภณัฑ์ ร้านวสัดุนานาภณัฑ์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๙,๗๐๐ ๙,๗๐๐

๑๐ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๕๙๓๕ ๑๗,๐๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวสัดุนานาภณัฑ์ ร้านวสัดุนานาภณัฑ์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐

๑๑ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๐๐๓๐ ๑๕,๔๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวสัดุนานาภณัฑ์ ร้านวสัดุนานาภณัฑ์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐

๑๒ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๔๑๙๒ ๒๑,๐๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวสัดุนานาภณัฑ์ ร้านวสัดุนานาภณัฑ์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐

๑๓ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๔๑๙๐ ๑๕,๕๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวสัดุนานาภณัฑ์ ร้านวสัดุนานาภณัฑ์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๕,๕๐๐ ๑๕,๕๐๐

๑๔ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๔๑๙๑ ๑๘,๗๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวสัดุนานาภณัฑ์ ร้านวสัดุนานาภณัฑ์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๘,๗๐๐ ๑๘,๗๐๐

๑๕ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๕๕๙๐ ๑๕,๙๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวสัดุนานาภณัฑ์ ร้านวสัดุนานาภณัฑ์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๕,๙๐๐ ๑๕,๙๐๐

๑๖ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๕๕๘๗ ๑๖,๘๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวสัดุนานาภณัฑ์ ร้านวสัดุนานาภณัฑ์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๖,๘๐๐ ๑๖,๘๐๐

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

- ๒ -



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคากลาง โดยสรุป

๑๗ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๕๕๘๖ ๑๕,๘๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวสัดุนานาภณัฑ์ ร้านวสัดุนานาภณัฑ์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๕,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐

๑๘ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๘๐๕๘ ๑๗,๘๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวสัดุนานาภณัฑ์ ร้านวสัดุนานาภณัฑ์
จ านวน ๕ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๗,๘๐๐ ๑๗,๘๐๐

๑๙ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๕๕๘๙ ๑๕,๙๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวสัดุนานาภณัฑ์ ร้านวสัดุนานาภณัฑ์
จ านวน ๔ รายการ ให้กับ ผขส.บน.๔ ๑๕,๙๐๐ ๑๕,๙๐๐

๒๐ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๕ รายการ ๙,๕๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
ให้กับ ผยก.บก.บน.๔ ๙,๕๐๐ ๙,๕๐๐

๒๑ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๘ รายการ ๘,๐๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า
ให้กับ ผกร.บก.บน.๔ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐

๒๒ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๘ รายการ ๑๓,๓๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า
ให้กับ มว.จห.บก.บน.๔ ๑๓,๓๐๐ ๑๓,๓๐๐

๒๓ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๕ รายการ ๖,๕๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า
ให้กับ ฝทสส.บก.บน.๔ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐

๒๔ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๗ รายการ ๑๑,๐๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
ให้กับ ผกบ.บก.บน.๔ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐

๒๕ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๓ รายการ ๘,๕๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า
ให้กับ ฝูง.๔๐๑ บน.๔ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

- ๓ -



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคากลาง โดยสรุป

๒๖ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๔ รายการ ๗,๓๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า
ให้กับ ผพธ.บน.๔ ๗,๓๐๐ ๗,๓๐๐

๒๗ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๔ รายการ ๑๑,๐๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
ให้กับ ผสอ.กทน.บน.๔ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐

๒๘ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๕ รายการ ๖,๘๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า
ให้กับ ผสก.บน.๔ ๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐

๒๙ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๖ รายการ ๕,๔๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
ให้กับ นธน.บน.๔ ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐

๓๐ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๓ รายการ ๑๕,๐๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า
ให้กับ ฝูง.๔๐๔ บน.๔ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๓๑ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๒ รายการ ๑๒,๕๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า
ให้กับ ฝูง.๔๐๓ บน.๔ ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐

๓๒ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๔ รายการ ๖,๐๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า
ให้กับ ผขส.บน.๔ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๓๓ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๑๔ รายการ ๙๙,๙๙๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
ให้กับ ผธก.บก.บน.๔ ๙๙,๙๙๐ ๙๙,๙๙๐

๓๔ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๕ รายการ ๙,๐๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
ให้กับ ผชย.บน.๔ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

- ๔ -



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคากลาง โดยสรุป

๓๕ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๑๗ รายการ ๒๓,๐๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า
ให้กับ นงป.บน.๔ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐

๓๖ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๔ รายการ ๓,๙๕๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า
ให้กับ มว.บชพ.กทน.บน.๔ ๓,๙๕๐ ๓,๙๕๐

๓๗ จัดซ้ือ ส.ส.ต. จ านวน ๓ รายการ ๑๒,๐๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า
ให้กับ ผชอ.กทน.บน.๔ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐

๓๘ จัดซ้ือพัสดุกิจกรรม "ขับรถมีน้ าใจรักษาวนิัยจราจร" ๕,๐๐๐ ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช ร้านพรเจริญทรัพย์พานิช
 ปี ๖๓ จ านวน ๙ รายการ ให้กับ ผกร.บก.บน.๔ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

        (ลงชื่อ)    น.ต.
        (ต าแหน่ง)      รอง หน.ผพธ.บน.๔ และรักษาราชการ
                          หน.มว.จห.บก.บน.๔  
                                   ............/ก.พ/...๖๓...

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

เป็นราคาที่เหมาะสม

- ๕-


