
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๕๙ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๕๕๒                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๘๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๕๑๘                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๕๓๓                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๒,๔๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๒,๔๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๒,๔๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๕๑๕                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๔๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๔๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๕๕๙                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๒๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๘๑                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๑                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๘๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๘๔                          
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 



- ๒ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๙ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๘๒                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๕๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๐ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๐๐๗                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๘๓                          
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๓,๒๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๓,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๒ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ                                
ให้ ผขส.บน.๔ 

๕,๐๖๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๕,๐๖๕ 

ร้านนิยมการค้า 
๕,๐๖๕   

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๙๐                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๘๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๐๐๓                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๘๙                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๙                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๕๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๗ ซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ภัณฑ์ จ านวน ๑๒ รายการ                                 
ให้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๙๕,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๕,๔๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๕,๔๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๓ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑๘ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๒๙ รายการ                                     
ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๐,๒๔๔ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านยินดีศึกษาภัณฑ์ 
๑๐,๒๔๔ 

ร้านยินดีศึกษาภัณฑ์ 
๑๐,๒๔๔ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๙ ซื้ออุปกรณ์ท าปูายแสดงตนพิเศษ                              
จ านวน ๕ รายการ ให้ สน.รปภ.บน.๔ 

๔,๓๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๔,๓๕๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๔,๓๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๐ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุงสายสรรพาวุธ                               
จ านวน ๑๕ รายการ ให้ ผสพ.กทน.บน.๔ 

๓๕,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๓๕,๘๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๓๕,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๑ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุงสายช่างอากาศ                               
จ านวน ๕ รายการ ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 

๘๙,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๘๙,๘๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๘๙,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๗                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๒                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๔๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๔๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๔ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๙ รายการ                               
ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 

๑๐,๐๗๑ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๑๐,๐๗๑ 

ร้านนิยมการค้า 
๑๐,๐๗๑ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๕ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๘ รายการ                               
ให้ ผสอ.กทน.บน.๔ 

๙,๐๘๙ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รา้นนิยมการค้า 
๙,๐๘๙ 

ร้านนิยมการค้า 
๙,๐๘๙ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๖                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๔ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๒๗ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุงสายช่างอากาศ                               
จ านวน ๑๗ รายการ ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 

๓๘,๖๒๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓๘,๖๒๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓๘,๖๒๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๘ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุงสายสื่อสาร                               
จ านวน ๒๖ รายการ ให้ ผสอ.กทน.บน.๔ 

๘๙,๓๓๘ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๘๙,๓๓๘ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๘๙,๓๓๘ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๙ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๘ รายการ                               
ให้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๕,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๕,๕๐๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๕,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๐ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๒๐๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๓,๕๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๓,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๑ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๘                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๕๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๒ ซื้อพัสดุจ าพวกสุขภัณฑ์ จ านวน ๑๕ รายการ 
ให้ ฝุายคลังพัสดุรวมการ ผกบ.บก.บน.๔ 

๙๗,๒๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๙๗,๒๕๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๙๗,๒๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๓ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ                               
ให้ ฝูง.๔๐๔ บน.๔  

๑๐,๓๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๑๐,๓๕๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๑๐,๓๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๕                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านชัยยนต์ 
๔,๐๐๐ 

ร้านชัยยนต์ 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๕ ซื้อแก๊ส เดือน ม.ค.๕๙ จ านวน ๑ รายการ                 
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๒๖,๖๖๔ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท                  
๒๖,๖๖๔  

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท                    
๒๖,๖๖๔  

เป็นราคา           
ที่เหมาะสม 

 



- ๕ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๓๖ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๒๖ รายการ                                     
ให้ ผกบ.บก.บน.๔ 

๙๙,๙๖๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านยินดีศึกษาภัณฑ์ 
๙๙,๙๖๕ 

ร้านยินดีศึกษาภัณฑ์ 
๙๙,๙๖๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๗ ซื้อของใช้ส่วนตัว จ านวน ๑ รายการ                            
ให้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๔๕,๖๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๔๕,๖๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานชิ 
๔๕,๖๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๘ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ     
ให้ พัน.อย.บน.๔                                  

๕,๑๗๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๕,๑๗๕ 

ร้านนิยมการค้า 
๕,๑๗๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๙ ซื้อพัสดุ แผนปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
จ านวน ๑๑ รายการ ให้ รพ.กองบิน บน.๔ 

๖,๒๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๖,๒๕๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๖,๒๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๐ ซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ภัณฑ์ จ านวน ๑๒ รายการ 
ให้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๙๕,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๕,๔๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๙๕,๔๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๑ ซื้อวัสดุซ่อมแซมสถานที่ฝึก นศท.                            
จ านวน ๒๕ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๘๑,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๘๑,๔๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๘๑,๔๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๒ ซื้อวัสดุจัดท าเปูาปืนและอุปกรณ์ช่วยฝึก                    
จ านวน ๒๐ รายการ ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๒๘,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๒๘,๕๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๒๘,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๓ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุงสายสรรพาวุธ                             
จ านวน ๑๒ รายการ ให้ ผสพ.กทน.บน.๔ 

๗,๖๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๗,๖๕๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๗,๖๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
 



- ๖ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๔๔ ซื้อพัสดุซ่อมบ ารุงสายช่างอากาศ                               
จ านวน ๒๘ รายการ ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 

๙๙,๙๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๙๙,๙๕๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๙๙,๙๕๐ 

เป็นราคา           
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.ต.วชิาญ  แท่นมณี 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     นชง.บน.๔ ท าการแทน 
                                                                                                                                        หน.มว.จห.บก.บน.๔ 
                                                                                                                                        ....๒..../...ก.พ..../...๕๙..     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๕๙ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีกรณพิีเศษ 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา                                   

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก                    

และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซื้อขา้วสารขาว ชนิด ๕ %                          
จ านวน ๑ รายการ ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๙๙๐,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธี              
กรณพิีเศษ 

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จ ากัด 
               ๙๙๐,๐๐๐ 

 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จ ากัด 
               ๙๙๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.ต.วชิาญ  แท่นมณี 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     นชง.บน.๔ ท าการแทน 
                                                                                                                                        หน.มว.จห.บก.บน.๔ 
                                                                                                                                        ....๒..../...ก.พ..../...๕๙..     
 
 
 
 
 


