
                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ก.พ.๕๘ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                        
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

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

๓,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๔,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๘๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๔ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๕๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๕๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๕๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                        

 ๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๘๑ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๑ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๐๐๓ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๘๓ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๒๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๒๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๒๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๖ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๔๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๔๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๕ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๙ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๕๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๕๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๕๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 



                                                                                                           -๒- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคา                        

และราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

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

๓,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๐๐๗ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๓. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๓ รายการ  
ให นงป.บน.๔ 

๑๒,๗๕๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๑๒,๗๕๐ 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๑๒,๗๕๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๓๙๘ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๒,๗๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๒,๗๐๐ 

รานชัยยนต 
๒,๗๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๘๒ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๑๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๑๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๕๔๐ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๔๖๖ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๘๒ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๙. ซื้อวัสดุ จํานวน ๒๐ รายการ  
ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๔๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๐,๐๐๐ 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๐,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๘ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๑๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๑๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 

 



 
                                                                                                           -๓- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคา                        

และราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

๒๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๓๑๖ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                       

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

๔,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๘๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๘๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๓,๕๕๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๕๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๕๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๙ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๔,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๓,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

รานชัยยนต 
๓,๕๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๖. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๔ รายการ  
ให ฝูง.๔๐๒ บน.๔ 

๑๐,๓๕๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๐,๓๕๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๐,๓๕๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๗. ซื้อเสื้อผาอาภรณภัณฑ จํานวน ๑๒ รายการ  
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฯ 

๙๕,๔๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๙๕,๔๐๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๙๕,๔๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๘. ซื้อพัสดุ จํานวน ๒ รายการ 
ให นภบ.บน.๔ 

๕,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๕,๐๐๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๕,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๙. ซื้อชิ้นอะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๘๒๑๖ 
ให มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๒๕,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๕,๐๐๐ 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๕,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๐. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๕ รายการ  
ให สน.รปภ.บน.๔ 

๕,๑๗๕ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๕,๑๗๕ 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๕,๑๗๕ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 

 



                                                                                                           -๔- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคา                        

และราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

๓๑. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๗ รายการ  
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฯ 

๗,๗๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๗,๗๐๐ 

รานโชคเจริญพานิช 
๗,๗๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๒. ซื้ออุปกรณไฟฟา จํานวน ๗ รายการ                      
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓๕,๐๐๕ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๕,๐๐๕ 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๕,๐๐๕ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๓๘,๑๕๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๘,๑๕๐ 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๘,๑๕๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                  

๓๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๘๑๑๖ 
จํานวน ๑๐ รายการ ให มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๓๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๐,๐๐๐ 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๐,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๕. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๒๗ รายการ  
ให ฝพธ.บน.๔ 

๙๙,๐๙๔ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๙๙,๐๙๔ 

รานโชคเจริญพานิช 
๙๙,๐๙๔ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๖. ซื้อวัสดุซอมอาคารหมายเลข ๒๑๒๐                           
จํานวน ๑๒ รายการ ให ฝอค.ผชย.บน.๔  

๓๕,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๕,๐๐๐ 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๓๕,๐๐๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๓๗. ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๓ รายการ  
ให กทน.บน.๔ 

๓,๑๐๕ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๓,๑๐๕ 

รานโชคเจริญพานิช 
๓,๑๐๕ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

                                                                                                                        ...๒.../...มี.ค..../..๕๘...     
 
 
 
 
   
 


