
                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.๕๗ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                        
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้อวัสดุติดตั้งฝกบัว,อางลางตาฉุกเฉิน                           
จํานวน ๓๑ รายการ ให ฝูง.๔๐๓ บน.๔ 

๑๖,๔๕๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๑๖,๔๕๕.- 

รานไทยอุดม 
๑๖,๔๕๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๒. ซื้อวัสดุติดตั้งตาขายใตชายคา ฯ จํานวน ๘ รายการ 
ให ผขว.บก.บน.๔ 

๙,๑๗๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๙,๑๗๐.- 

รานไทยอุดม 
๙,๑๗๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๒ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๔๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๓,๔๐๐.- 

รานใหญยนตจูนน่ิง 
๓,๔๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๔. ซื้ออุปกรณประปา จํานวน ๑๙ รายการ                           
ให รอย สนน.พัน.อย.บน.๔ 

๘,๒๖๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๘,๒๖๐.- 

รานไทยอุดม 
๘,๒๖๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๕. ซื้อวัสดุงานซอมเคร่ืองทุนแรง จํานวน ๑๗ รายการ 
ให มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๑๒,๖๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๑๒,๖๔๐.- 

รานไทยอุดม 
๑๒,๖๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๔ 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๓,๘๐๐.- 

รานใหญยนตจูนน่ิง 
๓,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๗ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๕๐๐.- 

รานใหญยนตจูนน่ิง 
๔,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๘. ซื้อแสลน,ลวดขาว จํานวน ๒ รายการ                              
ให มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๒๐,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๒๐,๘๐๐.- 

รานไทยอุดม 
๒๐,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๙. ซื้อวัสดุซอมหองนํ้า-หองสวมอาคารหมายเลข ๒๒๒๕ 
ให พัน.อย.บน.๔ 

๑๖,๑๐๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๑๖,๑๐๕.- 

รานไทยอุดม 
๑๖,๑๐๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๗๘ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๙๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๓,๙๐๐.- 

รานใหญยนตจูนน่ิง 
๓,๙๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 



 
                                                                                                            -๒- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคา                        

และราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

๑๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๖ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๘๐๐.- 

รานใหญยนตจูนน่ิง 
๔,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๒. ซื้อพัสดุ สสต.จํานวน ๓ รายการ  
ให ผกพ.บก.บน.๔ 

๑,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๑,๕๐๐.- 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๑,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๗๙ 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๐๐๐.- 

รานใหญยนตจูนน่ิง 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๔. ซื้อพัสดุซอมแซมเรือนจํา จํานวน ๑๔ รายการ                
ให รอย ทสห.บน.๔ 

๒๘,๗๖๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๒๘,๗๖๐.- 

รานไทยอุดม 
๒๘,๗๖๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๕. ซื้ออุปกรณไฟฟาอาคารเตรียมพรอม                      
จํานวน ๓ รายการ ให มว.ไฟฟา ผชย.บน.๔ 

๓๑,๔๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓๑,๔๐๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓๑,๔๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๖. ซื้ออุปกรณชวยฝก จํานวน ๒๐ รายการ                        
ให พัน.อย.บน.๔ 

๒๘,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๘,๕๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๘,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๑ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๓,๕๐๐.- 

รานใหญยนตจูนน่ิง 
๓,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๘. ซื้อวัสดุซอมแซมบาน ผบ.บน.๔ จํานวน ๓๓ รายการ 
ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๒๙,๔๗๗.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๒๙,๔๗๗.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๒๙,๔๗๗.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๙. ซื้อพัสดุจําพวกวัสดุโกลน จํานวน ๒๘ รายการ                
ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๙๙,๙๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๙๙,๙๕๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๙๙,๙๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๐. ซื้อแกส ประจําเดือน เม.ย.๕๗ จํานวน ๑ รายการ 
ให พัน.อย.บน.๔ 

๒๔,๒๓๕.๒๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๔,๒๓๕.๒๐ 

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๔,๒๓๕.๒๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 



 
                                                                                                            -๓- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                     
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 
โดยสรุป 

๒๑. ซื้อพัสดุ สายสรรพาวุธ จํานวน ๑๖ รายการ 
ให ผสพ.กทน.บน.๔ 

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

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๓๒,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓๒,๘๐๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓๒,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๓. ซื้อกรอบพลาสติก  จํานวน ๑ รายการ                        
ให ผธก.บก.บน.๔ 

๔,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๔,๕๐๐.- 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๔,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๔. ซื้อพัสดุจําพวกวัสดุโกลน จํานวน ๑๘ รายการ 
ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๘๐,๗๑๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๘๐,๗๑๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๘๐,๗๑๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๕. ซื้ออุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๑๑ รายการ 
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓,๕๒๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓,๕๒๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓,๕๒๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม          

๒๖. ซื้อพัสดุ สายสรรพาวุธ จํานวน ๑๙ รายการ         
ให ผสพ.กทน.บน.๔ 

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

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๗. ซื้อพัสดุโกลน จํานวน ๒๐ รายการ                            
ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๓๙,๗๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๙,๗๔๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๙,๗๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๘. ซื้อพัสดุ สสต.จํานวน ๑๖ รายการ 
ให ฝพธ.บน.๔ 

๑๐๐,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๐๐,๐๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๐๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 

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

                                                                                                                        ...๗.../...พ.ค..../..๕๗...       
 
 



                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน เม.ย.๕๗ 

หนวยงาน บน.๔  
วิธีกรณีพิเศษ 

 ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล                   
ท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้อขาวสารขาว ชนิด ๕ % จํานวน ๑ รายการ                          
(เม.ย.๕๗- มิ.ย.๕๗) ให พัน.อย.บน.๔ 
 
 
 

๙๙๐,๐๐๐.- ซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ ชุมนุมสหกรณ จ.ลพบุรี 
๙๙๐,๐๐๐.- 

ชุมนุมสหกรณ จ.ลพบุรี 
๙๙๐,๐๐๐.- 

เปนราคา        
ท่ีเหมาะสม 

 

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

                                                                                                                        ...๗.../...พ.ค..../..๕๗...       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน เม.ย.๕๗ 

หนวยงาน บน.๔  
วิธีพิเศษ 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผล     
ท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. งานจางปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๔๒๐๓ (ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด) ระยะท่ี ๒ ท่ี บน.๔                
จํานวน ๑ งาน 
 

๒,๓๐๑,๐๐๐.-  จางโดยวิธีการ    
 ทางอิเล็กทรอนิกส 

๑. บริษัท ชนตปกรณ จํากัด                
    เสนอราคาเปนเงิน ๒,๐๐๑,๐๐๐.-   
๒. บริษัท สุภาพเจริญการกอสราง 
     เสนอราคาเปนเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.- 
๓.  หจก.สรวัฒน  
     เสนอราคาเปนเงิน ๒,๑๒๘,๔๒๕.- 
๔.  หจก.บี แอนด เค คอนสตรัคชั่น 
     เสนอราคาเปนเงิน ๒,๑๙๐,๐๐๐.-  
๕.  หจก.กิจกมล พืชผลกอสราง 
     เสนอราคาเปนเงนิ ๒,๒๔๕,๐๐๐.-  
๖.  หจก.ชิณ คอนสตรัคชั่นแอนด 
     เอ็นจิเนียร่ิง 
     เสนอราคาเปนเงิน ๒,๒๘๙,๐๐๐.- 
๗.  บริษัท ปกรณชนก จํากัด 
    เสนอราคาเปนเงิน ๒,๒๙๗,๐๐๐.- 

    บริษัท ชนตปกรณ จํากัด  
       ๒,๐๐๑,๐๐๐.-                

เปนราคา   
ท่ีเหมาะสม        

 

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

                                                                                                                        ...๗.../...พ.ค..../..๕๗...       


