
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๕๙ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๔๙๐                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๓,๕๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๓,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๐๐๑๕                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๗๗๔                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๐๐๒๐                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๒๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๘๔                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๓,๕๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๓,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๐๐๓๑                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๑๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๑๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๙๓๔                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๙๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๑๐๐๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๒๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

 



- ๒ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๙ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๖๐๑๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๐ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๑๑๖๗                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๑๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๑๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

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

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๒ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๖๕๕                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๒๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๘๓                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๑๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๑๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๙๓๕                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๓๙๘                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๕๔๐                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๒๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๔๘๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

 
 



- ๓ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๓๑๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๑๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๑๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๙ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๔๖๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๒๐ ซื้ออะไหล่รถขุดตัก ทะเบียน กห.๕๘๕๐๒                           
จ านวน ๑๐ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓๐,๐๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓๐,๐๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

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

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

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

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๒๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๙๐                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๕๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๒๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๕๓๓                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๒๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๕๑๘                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๒๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๒๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๐๕๘                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

 
 



- ๔ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

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

๔,๐๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๙๓                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๙ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๔๘                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๕๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๐ ซื้อพัสดุสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์                              
จ านวน ๑๔ รายการ ให้ ผสอ.กทน.บน.๔ 

๕๕,๖๖๒ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๕๕,๖๖๒ 

ร้านนิยมการค้า 
   ๕๕,๖๖๒ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๙๘                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๙๒                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ทีเ่หมาะสม 

๓๓ ซ้ืออะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน กห.๕๘๑๑๒                          
จ านวน ๑๒ รายการ ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๓๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓๐,๐๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
   ๓๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๔ ซื้อวัสดุทาสีเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนสาย ๒                          
จ านวน ๖ รายการ ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๑๓,๔๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๑๓,๔๕๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
   ๑๓,๔๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๔,๗๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๗๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๗๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
 



- ๕ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๓๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๙๑                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๗ ซื้อวัสดุ จ านวน ๑๓ รายการ                                        
ให้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๕๕,๘๔๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๕๕,๘๔๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
  ๕๕,๘๔๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๘ ซื้ออะไหล่รถดับเพลิง ทะเบียน กห.๕๙๙๓๗                           
จ านวน ๘ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๒๗,๕๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๒๗,๕๕๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๒๗,๕๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๙ ซื้ออุปกรณ์กีฬาและดนตรี จ านวน ๖ รายการ                                        
ให้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๓,๒๘๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓,๒๘๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
  ๓,๒๘๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๐ ซื้อสุขภัณฑ์ จ านวน ๑๙ รายการ                                        
ให้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ 

๒๘,๔๘๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๒๘,๔๘๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
  ๒๘,๔๘๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔๑ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑๒ รายการ                                           
ให้ ฝคก.ผกบ.บก.บน.๔ 

๙๘,๙๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๙๘,๙๕๐ 

ร้านนิยมการค้า 
   ๙๘,๙๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีค า 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                      ...๒..../...พ.ค.../...๕๙..     


