
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๐ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ  
ให้ ผกร.บก.บน.๔ 

๑๓,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๓,๐๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๓,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ  
ให้ ร้อย.ทสห.บน.๔ 

๗,๑๔๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๗,๑๔๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๗,๑๔๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ  
ให้ ฝูง.๔๐๓ บน.๔ 

๑๑,๘๓๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๑,๘๓๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๑๑,๘๓๐  

เป็นราคา          
ทีเ่หมาะสม 

๔ ซื้อพัสดุ จ านวน ๖ รายการ  
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๘,๑๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
 ๘,๑๐๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
 ๘,๑๐๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ 
ให้ ผกร.บก.บน.๔ 

๑๒,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๒,๐๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๒,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๖ ซื้ออะไหล่รถดับเพลิง ทะเบียน กห.๕๘๑๑๖                           
จ านวน ๗ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๙,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๙,๘๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๙,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ทีเ่หมาะสม 

๗ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑๑ รายการ 
ให้ ผกพ.บก.บน.๔ 

๑๖,๓๖๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๖,๓๖๕ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๖,๓๖๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๘ ซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๖ รายการ 
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๒๐,๐๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๒๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



-๒ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๙ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๗ รายการ 
ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 

๑๑,๓๗๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๑,๓๗๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๑,๓๗๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๐ ซื้ออะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน กห.๕๘๑๑๒                           
จ านวน ๕ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๗,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๗,๐๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๗,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๑ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง จ านวน ๓ รายการ 
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๒๐,๐๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๒๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๒ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๐๐๖                     
จ านวน ๑๑ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔  

๔๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
 ๔๐,๐๐๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
 ๔๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.สายอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์                    
จ านวน ๔ รายการ ให้ ผสอ.กทน.บน.๔  

๓๑,๔๖๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
 ๓๑,๔๖๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
 ๓๑,๔๖๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๔ ซื้ออุปกรณ์ประปา จ านวน ๒ รายการ 
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒๐,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๒๐,๒๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๒๐,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๕ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑๒ รายการ                        
ให้ ผกร.บก.บน.๔  

๖๑,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
 ๖๑,๐๐๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
 ๖๑,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๖ ซื้ออะไหล่รถดับเพลิง ทะเบียน กห.๕๘๑๑๔                           
จ านวน ๕ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๑๓,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๓,๒๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๑๓,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๗ ซื้อวัสดุทาสีเส้นจราจร จ านวน ๙ รายการ                        
ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔  

๒๐,๐๒๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๒๐,๐๒๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
 ๒๐,๐๒๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๓ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจดัจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑๘ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ                        
ให้ อศจ.บน.๔  

๒,๓๘๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๒,๓๘๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๒,๓๘๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๙ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๐๘๔                     
จ านวน ๖ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔  

๔๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
 ๔๐,๐๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
 ๔๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๐ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ                        
ให้ ฝพธ.บน.๔  

๔,๕๗๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๔,๕๗๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๔,๕๗๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๑๑,๗๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๑๑,๗๕๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๑๑,๗๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๒ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน ๔ รายการ 
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒๙,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๒๙,๘๐๐  

ร้านโชคเจริญพานิช 
๒๙,๘๐๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๓ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๗ รายการ                        
ให้ มว.จห.บก.บน.๔  

๙,๒๕๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๙,๒๕๕ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๙,๒๕๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๔ ซื้อวัสดุท าเป้าปืน จ านวน ๒๑ รายการ                           
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๔๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
 ๔๐,๐๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
 ๔๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๕ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ                        
ให้ ผกร.บก.บน.๔  

๗,๑๔๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๗,๑๔๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๗,๑๔๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๖ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๗ รายการ                        
ให้ สพร.บน.๔  

๓,๕๗๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๓,๕๗๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๓,๕๗๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๔ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๒๗ ซื้อแก๊ส เดือน ม.ค.๖๐ จ านวน ๑ รายการ                 
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๒๕,๗๐๓.๐๔ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท     
๒๕,๗๐๓.๐๔               

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๕,๗๐๓.๐๔                     

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๕,๙๐๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๕,๙๐๕ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๕,๙๐๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๙ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๗ รายการ                        
ให้ บก.กทน.บน.๔  

๓,๕๗๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๓,๕๗๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๓,๕๗๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๐ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.โครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์ 
จ านวน ๘ รายการ ให้ ผกร.บก.บน.๔ 

๙,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๙,๐๐๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๙,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๑ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ                        
ให้ ผยก.บก.บน.๔  

๙,๒๕๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๙,๒๕๕ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๙,๒๕๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๒ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ                        
ให้ ผกพ.บก.บน.๔  

๕,๙๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๕,๙๕๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๕,๙๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๓ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๓ รายการ                        
ให้ ผขส.บน.๔  

๕,๘๒๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๕,๘๒๕ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๕,๘๒๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๔ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑๒ รายการ                        
ให้ ผสพ.กทน.บน.๔  

๘,๑๓๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๘,๑๓๕ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๘,๑๓๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๕ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๖ รายการ                        
ให้ ผธก.บก.บน.๔  

๗,๗๕๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๗,๗๕๕ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๗,๗๕๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๕ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๓๖ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ                        
ให้ สน.รปภ.บน.๔  

๕,๙๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๕,๙๕๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๕,๙๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๗ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ                        
ให้ ผกพ.บก.บน.๔  

๖,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๖,๐๐๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๖,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 

                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีค า 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     .....๓.../...ก.พ..../...๖๐...     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๐ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๒๑๑๓ (โรงจอดรถ พัน.อย.ฯ) ที่ บน.๔  

๓,๒๑๖,๐๐๐ บาท   จ้างโดยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

๑.  หจก.แอล ดับบลิว พี 
 ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท   

๒.  หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น 
 ๒,๕๗๒,๐๐๐ บาท 

หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น             
๒,๕๗๒,๐๐๐ บาท 

 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๕๒๐๐ (ตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) 
ที่ บน.๔   

๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท   จ้างโดยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

๑.  บริษัท เลิศวิศวพันธ์ จ ากัด 
 ๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท   
 
 

บริษัท เลิศวิศวพันธ์ จ ากัด             
๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท 

 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๕๒๐๑ (ตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) 
ที่ บน.๔   

๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท   จ้างโดยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

๑. หจก.แอล ดับบลิว พี 
 ๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท   

๒. หจก.นุชนารถ 
    ๓,๕๔๓,๗๕๐ บาท 

หจก.แอล ดับบลิว พี             
๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท 

 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๕๐๔๒ (ตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) 
ที่ บน.๔   

๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท   จ้างโดยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

๑. บริษัท เลิศวิศวพันธ์ จ ากัด 
 ๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท   
 
 

บริษัท เลิศวิศวพันธ์ จ ากัด             
๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท 

 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 



- ๒ – 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๕ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๕๒๐๓ (ตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) 
ที่ บน.๔   

๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท   จ้างโดยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

๑. หจก.วชิระพร การโยธา 
 ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท   

๒. หจก.ร.ร่มไทร 
๓,๓๑๗,๐๐๐ บาท 

หจก.วชิระพร การโยธา             
๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท 

 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๖ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๒๐๕๒ (อาคาร มว.พธ.ร้อย.สนน.
พัน.อย.ฯ) ที่ บน.๔   

๓,๓๘๘,๐๐๐ บาท   จ้างโดยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

๑. หจก.สุดคณา 
 ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท   

๒. หจก.ร.ร่มไทร 
๒,๙๙๗,๐๐๐ บาท 

หจก.สุดคณา             
๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 

                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีค า 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     ....๓..../...ก.พ..../...๖๐...     
 

 

 
 
 


