
                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มี.ค.๕๖ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหมายเลข ๒๑๑๒                  
จํานวน ๑๕ รายการ ให ผชย.บน.๔ 

๓๙,๗๘๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๓๙,๗๘๐.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๓๙,๗๘๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๒. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๒๕                  
จํานวน ๑๒ รายการ ให ผชย.บน.๔ 

๔๔,๖๖๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๔๔,๖๖๐.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๔๔,๖๖๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๓. ซื้อวัสดุปรับปรุงหองคอมพิวเตอร จํานวน ๕ รายการ 
ให ฝทสส.บก.บน.๔ 

๒๗,๐๗๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๒๗,๐๗๐.- 

รานไทยอุดม 
๒๗,๐๗๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๔. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหมายเลข ๔๐๓๙                  
จํานวน ๑๑ รายการ ให ผชย.บน.๔ 

๒๖,๗๔๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๒๖,๗๔๕.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๒๖,๗๔๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๕. ซื้อพัสดุสายสรรพาวุธ จํานวน ๒๗ รายการ                         
ให ผสพ.กทน.บน.๔ 

๔๐,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๐,๐๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๖. ซื้ออะไหลรถเททาย ทะเบียน กห.๕๘๒๑๖                 
จํานวน ๑๐ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๒๗,๓๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง
๒๗,๓๐๐.- 

รานใหญยนต 
๒๗,๓๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๗. ซื้อวัสดุทํากลองสําหรับใสกลอง จํานวน ๑๔ รายการ 
ให ฝูง.๔๐๒ บน.๔ 

๒๔,๖๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๒๔,๖๕๐.- 

รานไทยอุดม 
๒๔,๖๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๘. ซื้ออุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๑๔ รายการ    
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓,๖๑๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓,๖๑๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓,๖๑๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๕๙                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๐. ซื้ออุปกรณไฟฟาหองนํ้า ผขว.บก.บน.๔                       
จํานวน ๘ รายการ ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓,๕๕๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓,๕๕๕.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓,๕๕๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม               

 



 
                                                                                                            -๒- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา     

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก            

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

๑๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๗๗๑๕                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๘๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๒. ซื้อพัสดุจําพวกอะไหลบริภัณฑภาคพ้ืน                       
จํานวน ๒๔ รายการ ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๓๘,๔๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๘,๔๔๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๘,๔๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๓. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.สายสรรพาวุธ จํานวน ๑๖ รายการ 
ให ผสพ.กทน.บน.๔ 

๔๐,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๐,๐๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๙๙๙๗                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๒๙๗                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๗๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๗๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๖. ซื้อพัสดุจําพวกอะไหลบริภัณฑภาคพ้ืน                       
จํานวน ๒๖ รายการ ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๓๖,๓๑๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๖,๓๑๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๖,๓๑๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๗. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๘ รายการ                             
ให นงป.บก.บน.๔ 

๑๗,๒๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๗,๒๕๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๗,๒๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๘. ซื้ออะไหลรถดับเพลิง ทะเบียน กห.๕๙๙๓๗               
จํานวน ๗ รายการ ให มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๒๕,๐๒๖.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๒๕,๐๒๖.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๒๕,๐๒๖.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๗๗๑๖                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๕๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๓๓                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๘๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 

 



 
                                                                                                            -๓- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๒๑. ซื้อพัสดุจําพวกอะไหลบริภัณฑภาคพ้ืน                       
จํานวน ๑๓ รายการ ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๓๙,๙๒๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๙,๙๒๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๙,๙๒๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๒. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหมายเลข ๒๐๐๖              
จํานวน ๑๙ รายการ ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๔๘,๕๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๔๘,๕๔๐.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๔๘,๕๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๑๕                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๙๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๙๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๑๖                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๕. ซื้ออุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๗ รายการ   
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒๕,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒๕,๐๐๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒๕,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๖. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๑๖ รายการ                         
ให ฝพธ.บน.๔ 

๙๘,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๙๘,๐๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๙๘,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๗. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.สายสรรพาวุธ จํานวน ๓๐ รายการ 
ให ผสพ.กทน.บน.๔ 

๓๙,๘๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๙,๘๕๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๙,๘๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๗๗๑๗                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๗๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๗๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๙. ซื้ออุปกรณไฟฟา จํานวน ๒ รายการ                                
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒๕,๘๑๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒๕,๘๑๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒๕,๘๑๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๐. ซื้อวัสดุจัดทําแบบและรายการ จํานวน ๑๔ รายการ 
ให แบบแผน ผชย.บน.๔ 

๓๒,๗๕๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๓๒,๗๕๕.- 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๓๒,๗๕๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 
 



 
                                                                                                            -๔- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๓๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๑๘                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๒๙๖                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๑๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๑๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๓. ซื้อแกส ประจําเดือน มี.ค.๕๖ จํานวน ๑ รายการ 
ให พัน.อย.บน.๔ 

๒๐,๕๓๙.๒๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๐,๕๓๙.๒๐ 

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๐,๕๓๙.๒๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๔. ซื้อวัสดุประกอบการอบรม จํานวน ๙ รายการ 
ให พัน.อย.บน.๔ 

๖,๗๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๖,๗๕๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๖,๗๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๕. ซื้ออุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๖ รายการ 
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒๑,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๒๑,๐๐๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๒๑,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๖. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๔ รายการ                                 
ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๓,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๓,๐๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๓,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๗. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหมายเลข ๔๑๙๕                
จํานวน ๗ รายการ ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๒๘,๓๐๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๒๘,๓๐๕.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๒๘,๓๐๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๘. ซื้ออุปกรณไฟฟาอาคารหมายเลข ๑๐๒๖                  
จํานวน ๒๐ รายการ ให มว.บชพ.กทน.บน.๔ 

๑๗,๖๕๔.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๗,๖๕๔.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๗,๖๕๔.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๙. ซื้อพัสดุประกอบการอบรมการปองกัน ฯ                 
จํานวน ๙ รายการ ให พัน.อย.บน.๔ 

๖,๖๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๖,๖๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๖,๖๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๐. ซื้ออุปกรณไฟฟาซอมอาคารหมายเลข ๒๒๐๒ 
จํานวน ๒ รายการ ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓๒,๓๒๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๓๒,๓๒๐.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๓๒,๓๒๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 
 



 
-๕- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๔๑. ซื้ออะไหลรถดับเพลิง หมายเลข กห.๕๘๑๑๔ 
จํานวน ๗ รายการ ให มว.โยธา ผชย.บน.๔   

๒๐,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๒๐,๐๐๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๒๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๒. ซื้ออุปกรณไฟฟาแรงสูง จํานวน ๑ รายการ                      
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓๓,๙๙๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๓๓,๙๙๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๓๓,๙๙๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๓. ซื้อพัสดุสายสรรพาวุธ จํานวน ๑๙ รายการ                     
ให ผสพ.กทน.บน.๔ 

๔๐,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๐,๐๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๔. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๑๕ รายการ                                               
ให ฝพธ.บน.๔ 

๙๘,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๙๘,๕๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๙๘,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๕. ซื้อพัสดุจําพวกนํ้ายา,เคมีภัณฑ จํานวน ๒๖ รายการ 
ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๘๙,๑๓๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๘๙,๑๓๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๘๙,๑๓๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๖. ซื้อพัสดุสายสรรพาวุธ จํานวน ๑๔ รายการ                     
ให ผสพ.กทน.บน.๔ 

๑๕,๑๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๑๕,๑๕๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๑๕,๑๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๗. ซื้อพัสดุจําพวกนํ้ายา,เคมีภัณฑ จํานวน ๒๑ รายการ 
ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๙๘,๓๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๙๘,๓๕๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๙๘,๓๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๘. ซื้อพัสดุสายสื่อสาร จํานวน ๑๐ รายการ                          
ให ผสอ.กทน.บน.๔ 

๖๗,๙๗๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๖๗,๙๗๕.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๖๗,๙๗๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
                                                                                                                                       (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีคํา  
                                                                                                                                             (ตําแหนง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔  

                                                                                                                       ....๓..../...เม.ย.../..๕๖..       


