
                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.๕๖ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้อวัสดุซอมแซมโรงจอดยานพาหนะ                
จํานวน ๒ รายการ ให ผชย.บน.๔ 

๑,๗๖๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๑,๗๖๐.- 

รานไทยอุดม 
๑,๗๖๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๒. ซื้อวัสดุจําพวกวัสดุโกลน จํานวน ๑๔ รายการ                       
ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๙๙,๘๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๙๙,๘๕๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๙๙,๘๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๖                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๘๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๙                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                

 ๕. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหมายเลข ๒๐๕๓                
จํานวน ๑๐ รายการ ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๓๐,๘๘๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๓๐,๘๘๕.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๓๐,๘๘๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๗                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๕๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๘                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๒๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๒๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๖๕                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๗๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๗๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๕                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                     

๑๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๗๘                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๘๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 



 
                                                                                                            -๒- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา     

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

๑๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๐๐๓                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๑๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๑๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๒. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร จํานวน ๑๖ รายการ                    
ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๓๑,๑๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๓๑,๑๔๐.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๓๑,๑๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๓. ซื้อเสื้อผาอาภรณภัณฑ จํานวน ๑๒ รายการ 
ให รพ.กองบิน บน.๔ 

๙๐,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๙๐,๐๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๙๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๔๖๖                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๖๓๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๑๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๑๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม          

๑๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๘๑                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๐๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๖. ซื้ออุปกรณไฟฟาบอบําบัดนํ้าเสียชุมชน                    
จํานวน ๒ รายการ ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๔,๖๘๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๔,๖๘๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๔,๖๘๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๗. ซื้ออุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๕ รายการ 
ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๑,๓๗๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑,๓๗๕.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑,๓๗๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๒                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๗๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๕๗๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๕๗๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๘๒                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๒๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๒๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๖๕๕                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 

 



 
                                                                                                            -๓- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๒๑. ซื้ออะไหลรถบรรทุกเททาย ทะเบียน กห.๕๘๕๑๕ 
จํานวน ๑๑ รายการ ให มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๓๐,๗๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๓๐,๗๐๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๓๐,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๒. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหมายเลข ๒๒๐๒                 
จํานวน ๑๖ รายการ ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๓๖,๕๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๓๖,๕๔๐.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๓๖,๕๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๘๔                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๔. ซื้ออุปกรณไฟฟาสนามบิน จํานวน ๓ รายการ       
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓๓,๐๓๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๓๓,๐๓๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๓๓,๐๓๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๕. ซื้อวัสดุอุปกรณจัดทํานิทรรศการ ฯ                         
จํานวน ๑๒ รายการ ให ผกร.บก.บน.๔ 

๒๘,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๒๘,๐๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๒๘,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๔                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๘๐๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                 

๒๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๖                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๒๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนต 
๔,๒๕๐.- 

รานใหญยนต 
๔,๒๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๓๑๖                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๗๙                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

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

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๘๙,๑๓๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 
 



 
                                                                                                            -๔- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๓๑. ซื้อพัสดุภารกิจดําเนินการประชาสัมพันธ                     
จํานวน ๔ รายการ ให ผกร.บก.บน.๔ 

๖,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๖,๕๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๖,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๒. ซื้ออุปกรณไฟฟา จํานวน ๓ รายการ                        
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๑,๖๓๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑,๖๓๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑,๖๓๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                

๓๓. ซื้ออุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๑๒ รายการ 
ให ผสอ.กทน.บน.๔ 

๕,๒๙๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๕,๒๙๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๕,๒๙๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๐๐๗                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๗๙๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๗๙๕.- 

รานชัยยนต 
๔,๗๙๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๕๔๐                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๓๑๘.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๓๑๘.- 

รานชัยยนต 
๔,๓๑๘.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๓๙๘                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๕๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๘๓                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๑๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๘. ซื้อวัสดฝุกอบรมหลักสูตรครูทหารใหม                    
จํานวน ๗ รายการ ให พัน.อย.บน.๔ 

๘,๙๖๔.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๘,๙๖๔.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๘,๙๖๔.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๕๓                 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๙                 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

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

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 
 



 
-๕- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 
โดยสรุป 

๔๑. ซื้อวัสดุทาสีเสนนํา บ.จํานวน ๕ รายการ                    
ให ผชย.บน.๔ 

๑๒,๑๘๗.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๑๒,๑๘๗.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๑๒,๑๘๗.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๒. ซื้อแกส ประจําเดือน เม.ย.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                           

๔๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๑                 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๕๔๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๕๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๔. ซื้อเสื้อผาอาภรณภัณฑ จํานวน ๑๑ รายการ                 
ให รพ.กองบิน บน.๔ 

๘๐,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๘๐,๐๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๘๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๕. ซื้ออุปกรณไฟฟา จํานวน ๓ รายการ                              
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๑๓,๐๖๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๓,๐๖๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๑๓,๐๖๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๔๖. ซื้อวัสดุตีเสนจราจรถนนสายที่ ๑                           
จํานวน ๔ รายการ ให นภบ.บน.๔ 

๙๙,๖๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๙๙,๖๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๙๙,๖๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม               

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

                                                                                                                       ....๑..../...พ.ค.../..๕๖..       
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน เม.ย.๕๖ 

หนวยงาน บน.๔  
วิธีกรณีพิเศษ 

 ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล                   
ท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้อขาวสารขาว ชนิด ๕ % จํานวน ๑ รายการ                      
(เม.ย.๕๖- มิ.ย.๕๖) ให พัน.อย.บน.๔ 
 
 
 

๘๕๘,๐๐๐.- ซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ ชุมนุมสหกรณ จ.ลพบุรี 
๘๕๘,๐๐๐.- 

ชุมนุมสหกรณ จ.ลพบุรี 
๘๕๘,๐๐๐.- 

เปนราคา                       
ท่ีเหมาะสม 

 

                                                                                                                                       (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีคํา  
                                                                                                                                             (ตําแหนง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔  
                                                                                                                                                               ....๑...../..พ.ค.../..๕๖...                                                                           

 


