
                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ส.ค.๕๗ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                        
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๔๘๙ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๔๐๖ 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๔๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๔๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๗๗๑๗ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๗๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๗๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๔. ซื้อพัสดุจัดทําแบบ จํานวน ๑ รายการ                           
ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๓,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๓,๐๐๐.- 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๓,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๒๙๗ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๙๙๙๗ 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๔๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๓,๔๔๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๓,๔๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๗๗๑๖ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๘. ซื้ออุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๒ รายการ              
ให แบบแผน ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๑,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๑,๕๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๑,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๗๗๑๕ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๖๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๖๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๖๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๑๗ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๓๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๓๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๓๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 



                                                                                                            -๒- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคา                        

และราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

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

๔,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๓๗๗ 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ราน ช.ชยกร 
๔,๕๐๐.- 

ราน ช.ชยกร 
๔,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๓. ซื้ออุปกรณไฟฟา จํานวน ๓ รายการ                              
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๖๓๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา
๖๓๕.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา
๖๓๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๔. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๙๐ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๔,๕๐๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๔,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๕. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๙๑ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๐๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๓,๐๕๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๓,๐๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๖. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๐๕๘ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๔,๒๐๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๔,๒๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๗. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๕๙๐ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๗๓๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๓,๗๓๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๓,๗๓๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๘. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๙๗๖ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๔,๑๐๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๔,๑๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๙. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๔๔๑ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๑,๓๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๑,๓๐๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๑,๓๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๐. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๔๑๙๒ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๓,๐๐๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๓,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

                                                                                                                        ....๓.../...ก.ย..../..๕๗...      



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.๕๗ 

หนวยงาน บน.๔  
จางโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. งานจางซอมแซมอาคารหมายเลข 
๔๑๓๘ (ท่ีพักนักบินโสด) ที่ บน.๔  

๑๑,๐๗๑,๙๐๐.-  จางโดยวิธีการ    
 ทางอิเล็กทรอนิกส 

๑. หจก.พุมพฤกษกอสราง                 
    เสนอราคาเปนเงิน ๘,๘๘๐,๐๐๐.-   
๒. บริษัท ชนตปกรณ จํากัด  
     เสนอราคาเปนเงิน ๘,๙๘๐,๐๐๐.- 
๓.  หจก.อ.อุดมการเกษตรพัฒนา            

เสนอราคาเปนเงิน ๙,๒๙๐,๐๐๐.- 
๔.  หจก.นิตยากอสราง ๒๐๐๕ 
     เสนอราคาเปนเงิน ๙,๘๕๔,๐๐๐.-  
๕.  หจก.บี แอนด เค คอนสตรัคชั่น 
     เสนอราคาเปนเงิน ๙,๙๐๐,๐๐๐.-  
๖.  หจก.ส.รุงเรืองไพศาล                   

เสนอราคาเปนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
๗.  บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จํากัด              

เสนอราคาเปนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
๘.  บริษัท ใยบัวคอนสตร๊ัคชั่น จํากัด              

เสนอราคาเปนเงิน ๑๐,๔๐๐,๐๐๐.- 
๙.  หจก.โพธาไพศาล                           

เสนอราคาเปนเงิน ๑๑,๐๐๑,๙๐๐.- 
 ๑๐. บริษัท มานฟาหลวง จํากัด 
       เสนอราคาเปนเงิน ๑๑,๐๕๑,๙๐๐.-  

    หจก.พุมพฤกษกอสราง  
       ๘,๘๘๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 



-๒- 
 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

      
 

๑๑. บริษัท เอ็น.เอส.เจ.คอนสตร๊ัคชั่น จํากัด
เสนอราคาเปนเงิน ๑๑,๐๕๑,๙๐๐.- 

     
 

  

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

                                                                                                                        ...๓.../...ก.ย..../..๕๗...       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.๕๗ 

หนวยงาน บน.๔  
จางโดยวิธีพิเศษ 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. งานจางซอมแซมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
รพ.กองบิน บน.๔  

๑๔๘,๕๐๐.-  จางโดยวิธีพิเศษ ๑. หจก.กรีนแลนดแอนดคอนสตรัคชั่น    
    เสนอราคาเปนเงิน ๑๔๘,๕๐๐.-   

  

หจก.กรีนแลนดแอนดคอนสตรัคชั่น    
เสนอราคาเปนเงิน ๑๔๘,๕๐๐.-   

 
 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

                                                                                                                        ...๓.../...ก.ย..../..๕๗...       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.๕๗ 

หนวยงาน บน.๔  
ซื้อโดยวิธีพิเศษ 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. งานจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ                
สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส                 
จํานวน ๕ รายการ  

๙๓๔,๐๐๐.-  ซ้ือโดยวิธีพิเศษ ๑. หจก.พุมพฤกษกอสราง                
    เสนอราคาเปนเงิน ๙๓๔,๐๐๐.-   

  

หจก.พุมพฤกษกอสราง                
เสนอราคาเปนเงิน ๙๓๔,๐๐๐.-   

 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

                                                                                                                       ....๓.../...ก.ย..../..๕๗...       
 
 


