
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๙ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซื้อแก๊ส เดือน พ.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 

๒ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ รายการ 
ให้ ฝคก.ผกบ.บก.บน.๔ 

๙๙,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
 ๙๙,๙๐๐ 

 ร้านโชคเจริญพานิช 
 ๙๙,๙๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๖๘,๙๙๑ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
 ๖๘,๙๙๑ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
 ๖๘,๙๙๑ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 

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



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๙ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีพิเศษ 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจ้างปรับปรุงลานรวมพล ร้อย.ทย.
พัน.อย.ฯ ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์  

๑,๗๘๗,๕๐๐     จ้างโดยวิธีพิเศษ บริษัท ใยบัว คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
                ๑,๗๘๗,๕๐๐   

 บริษัท ใยบัว คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
                ๑,๗๘๗,๕๐๐   

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ งานจ้างปรับปรุงถนน A-4 ที่ บน.๔                   
จว.นครสวรรค์ 

๘๘๘,๐๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ นางสาว ณัฐฐา  รักบ้านเกิด 
๘๘๘,๐๐๐ 

 นางสาว ณัฐฐา  รักบ้านเกิด 
๘๘๘,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ งานจ้างปรับปรุงทางระบายน้ าหลัก                      
ที ่บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๑,๙๔๗,๔๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ หจก.หนองฉางก่อสร้าง 
๑,๙๔๗,๐๐๐ 

หจก.หนองฉางก่อสร้าง 
๑,๙๔๗,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ งานจ้างปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม                    
ทหารกองประจ าการ ที ่บน.๔                           
จว.นครสวรรค์ 

๑,๓๗๙,๕๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น  
๑,๓๗๙,๕๐๐ 

หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น  
๑,๓๗๙,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕ งานจ้างเทลาน ค.ส.ล.บริเวณอาคาร          
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ พร้อมโรงจอดรถ 
ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๘๒๐,๕๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ หจก.จิรันธนินก่อสร้าง  
๘๒๐,๐๐๐ 

หจก.จิรันธนินก่อสร้าง  
๘๒๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๖ งานจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าหน่วยฝึก
ทหารใหม่ ฯ พร้อมโรงจอดรถ ที่ บน.๔ 
จว.นครสวรรค์ 

๙๒๕,๙๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ หจก.จิรันธนินก่อสร้าง 
๙๒๕,๐๐๐ 

หจก.จิรันธนินก่อสร้าง 
๙๒๕,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
 



- ๒ - 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๙ 
หน่วยงาน บน.๔ 

วิธีพิเศษ 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๗ งานจ้างปรับปรุงถนนและโรงจอดรถ 
แผนกสรรพาวุธ กทน.ที่ บน.๔                      
จว.นครสวรรค ์

๑,๗๔๑,๖๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
๑,๗๔๑,๖๐๐ 

บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
๑,๗๔๑,๖๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๘ งานจ้างปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม                    
ทหารกองประจ าการ ร้อย.ทย.ฯ ที่ บน.๔ 
จว.นครสวรรค์ 

๑,๓๗๙,๕๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ บริษัท เจเอสแอนด์บิลท์ จ ากัด 
                ๑,๓๗๙,๕๐๐   

 บริษัท เจเอสแอนด์บิลท์ จ ากัด 
      ๑,๓๗๙,๕๐๐   

 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๙ งานจ้างปรับปรุงถนน A-3 ที่ บน.๔                   
จว.นครสวรรค์ 

๙๓๐,๑๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ หจก.สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น 
๙๓๐,๐๐๐ 

หจก.สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น 
๙๓๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๐ งานจ้างปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม                       
ทหารกองประจ าการ ร้อย.รก.ฯ ที่ บน.๔ 
จว.นครสวรรค์ 

๑,๓๗๙,๕๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ บริษัท ภูเศรษฐ์ จ ากัด 
๑,๓๗๙,๓๐๐ 

บริษัท ภูเศรษฐ์ จ ากัด 
๑,๓๗๙,๓๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๑ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๖๖ 
(คลังเก็บพัสดุ ผชย.ฯ) ที่ บน.๔ 

๑,๙๒๔,๐๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
๑,๙๒๔,๐๐๐ 

บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
๑,๙๒๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๒ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๒๓ 
(อาคารหมู่สูทกรรม มว.พธ.ร้อย.สนน.
พัน.อย.ฯ) ที่ บน.๔ 

๑,๓๙๔,๐๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ หจก.จิรันธนินก่อสร้าง 
๑,๓๙๔,๐๐๐ 

หจก.จิรันธนินก่อสร้าง 
๑,๓๙๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 



- ๓ - 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๙ 
หน่วยงาน บน.๔ 

วิธีพิเศษ 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑๓ งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลบริเวณ
ร้านค้าสวัสดิการข้าราชการ ที่ บน.๔ 

๙๐๐,๐๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ บริษัท ภูเศรษฐ์ จ ากัด 
๙๐๐,๐๐๐ 

บริษัท ภูเศรษฐ์ จ ากัด 
๙๐๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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


