
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๕๙ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซื้อแก๊ส เดือน ก.ย.๕๙ 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 

 

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



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๕๙ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๕๑๙๑ (ตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) 
ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์   

๓,๗๓๓,๑๐๐ บาท   จ้างโดยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

๑.  บริษัท เอ็น.เอส.เจ คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
 ๓,๐๐๙,๑๐๐ บาท   

๒.  บริษัท แซทคอมส์ กรุ๊ป จ ากัด  
 ๓,๒๘๖,๘๘๒ บาท 

๓.  หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง 
 ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท  

๔.  หจก.ธนเศรษฐ์ศิริ ๒๕๔๖  
 ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๕.  หจก.ส.รุ่งเรืองไพศาล 
 ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

๖.  หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น 
 ๓,๐๙๖,๐๐๐ บาท 

๗.  หจก.พี.ดี.ภัทรภร 
 ๒,๙๓๐,๐๐๐ บาท 

๘.  บริษัท เงินขุมทอง จ ากัด  
 ๒,๙๗๙,๐๐๐ บาท 

หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง             
๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๒ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๒ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๕๑๙๓ (ตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) 
ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์   

๓,๗๓๓,๑๐๐ บาท   จ้างโดยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

๑.  บริษัท ดาวิน เทรด จ ากัด 
 ๓,๔๕๘,๒๐๐ บาท   

๒.  บริษัท เอ็น.เอส.เจ คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด   
 ๓,๐๐๙,๐๐๐ บาท 

๓.  บริษัท แซทคอมส์ กรุ๊ป จ ากัด  
 ๓,๒๕๔,๖๐๙ บาท  

๔.  หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง   
 ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

๕.  หจก.ธนเศรษฐ์ศิริ ๒๕๔๖  
 ๓,๐๙๘,๕๐๐ บาท 

๖.  หจก.ส.รุ่งเรืองไพศาล  
 ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๗.  หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น  
 ๓,๐๙๖,๐๐๐ บาท 

๘.  หจก.พี.ดี.ภัทรภร   
 ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๙.  บริษัท เงินขุมทอง จ ากัด 
 ๒,๙๗๙,๐๐๐ บาท 

หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง             
๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๓ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๓ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๕๑๙๕ (ตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) 
ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์   

๓,๗๓๓,๑๐๐ บาท   จ้างโดยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

๑.  บริษัท เอ็น.เอส.เจ คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด  
 ๓,๐๑๔,๙๐๐ บาท   

๒.  บริษัท แซทคอมส์ กรุ๊ป จ ากัด    
 ๓,๒๘๑,๖๔๔ บาท 

๓.  หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง   
 ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท  

๔.  หจก.ทินภัทรการโยธา    
 ๒,๙๔๙,๐๔๙ บาท 

๕.  หจก.ธนเศรษฐ์ศิริ ๒๕๔๖   
 ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๖.  หจก.อุดรเพทาย   
 ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

๗.  หจก.อ.อุดมการเกษตรพัฒนา   
 ๓,๑๓๔,๙๐๐ บาท 

๘.  หจก.ส.รุ่งเรืองไพศาล    
 ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

๙.  หจก.บี แอนด ์เค คอนสตรัคชัน่  
 ๓,๐๙๖,๐๐๐ บาท 

หจก.ทินภัทรการโยธา                
๒,๙๔๙,๐๔๙ บาท 

 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๔ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

    ๑๐. หจก.พี.ดี.ภัทรภร 
   ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๑. บริษัท เงินขุมทอง จ ากัด 
   ๒,๙๖๑,๐๐๐ บาท 

  

 

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


