
 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มี.ค.๖๐ 
หนวยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                             
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คดัเลือก                     
โดยสรุป 

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

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๓๐๐                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ ซื้อเสื้อผาอาภรณภัณฑ จํานวน ๘ รายการ                
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฯ 

๙๙,๔๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๙๙,๔๕๐ 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๙๙,๔๕๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๕๙                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๕ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๒๙๙                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๖ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๒๙๘                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๗ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๐๐๓                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๘ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๑๓๗                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๓,๕๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๓,๕๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

 



                                                                                       - ๒ - 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                             
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คดัเลือก                     
โดยสรุป 

๙ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๑๓๖                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๐ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๑๓๘                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิง่ 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๑ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๗๙                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๒ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๑๐๐๖                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๐๐๒๐                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๔ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๘๖๑                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๕ ซื้อพัสดุจําพวกสุขภัณฑ จํานวน ๔๐ รายการ     
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฯ 

๖๖,๖๗๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๖๖,๖๗๐ 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๖๖,๖๗๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๖ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๑๖                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๗ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๓๗๗              
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๓,๕๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๓,๕๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๓ - 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                          
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คดัเลือก                     
โดยสรุป 

๑๘ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๗๔                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๙ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๗๔๑                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๔๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๔๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๐ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๑๐ รายการ                             
ให ฝูง.๔๐๑ บน.๔ 

๑๑,๗๘๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๑๑,๗๘๐ 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๑๑,๗๘๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๑ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๕๑๗                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๒ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๒๔๐๖                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๓ ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๓๘๖๒                           
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

รานใหญยนตจูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๔ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จํานวน ๗ รายการ  
ให ฝูง.๔๐๒ บน.๔ 

๑๑,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๑๑,๙๐๐ 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๑๑,๙๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๕ ซื้อแกส เดือน มี.ค.๖๐ จํานวน ๑ รายการ                 
ให พัน.อย.บน.๔ 

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

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๕,๗๐๓.๐๔                    

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๖ ซื้อวัสดุเครื่องนอน จํานวน ๔ รายการ                                 
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฯ 

๑๓,๑๔๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๑๓,๑๔๐ 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๑๓,๑๔๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๔ - 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                             
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก                    
และราคา 

เหตุผลที่คดัเลือก                     
โดยสรุป 

๒๗ ซื้อวัสดุ จํานวน ๓๔ รายการ                             
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฯ 

๔๙,๗๖๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ   
๔๙,๗๖๕ 

รานวัสดุนานาภัณฑ   
๔๙,๗๖๕ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๘ ซื้อวัสดุทําเปาปนและเครื่องชวยฝก                        
จํานวน ๗ รายการ ให พัน.อย.บน.๔  

๕๕,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานรุงเรืองพาณิชย  
๕๕,๒๐๐ 

รานรุงเรืองพาณิชย  
๕๕,๒๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๙ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.หลักสูตรครูทหารใหม                          
จํานวน ๗ รายการ ให พัน.อย.บน.๔ 

๒๔,๖๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา รานรุงเรืองพาณิชย  
๒๔,๖๐๐ 

รานรุงเรืองพาณิชย  
๒๔,๖๐๐ 

เปนราคา          
ที่เหมาะสม 

 

                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีคํา 
                                                                                                                     (ตําแหนง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                               
                                                                                                                                     ....๓..../...เม.ย.../...๖๐...     
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มี.ค.๖๐ 

หนวยงาน บน.๔ 
วิธีพิเศษ 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                                   
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คดัเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจางปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๑๐๒๗ อาคารเก็บบริภัณฑภาคพ้ืน
สนับสนุนการบินของ บ.ข.๑๙/ก  
(F-16 MLU) ที่ บน.๔    

๓,๖๐๖,๒๐๐    จางโดยวิธีพิเศษ  ๑. บริษัท ใยบัว คอนสตรั๊คชั่น จํากัด    
๓,๖๓๕,๐๐๐ 

๒. บริษัท สุภาพเจริญการกอสราง จํากัด 
๓,๖๐๖,๐๐๐ 

 บริษัท สุภาพเจริญการกอสราง จํากัด    
                 ๓,๖๐๖,๐๐๐   

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 
และเปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ งานจางปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๓๐๓๔ พรอมพ้ืนลานและถนน                     
ค.ส.ล.ที่ บน.๔ (ผคว.๓ กพว.สพ.ทอ.)  

๒,๙๒๔,๐๐๐    จางโดยวิธีพิเศษ  ๑. หจก.บี แอนด เค คอนสตรัคชั่น    
๒,๙๒๓,๐๐๐ 

๒. หจก.จิรันธนินกอสราง 
๒,๙๒๙,๖๐๐ 

   หจก.บี แอนด เค คอนสตรัคชั่น    
                 ๒,๙๒๐,๐๐๐   

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 
และเปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ งานจางปรับปรุงถนนสาย A และ              
สาย B บริเวณคลังเก็บอาวุธนําวิถี
พิสัยกลาง ผคว.๓ กพว.สพ.ทอ.                    
ที่ บน.๔ 

๕,๕๕๒,๐๐๐    จางโดยวิธีพิเศษ  ๑. บริษัท ไทยไพศาลเอ็นยิเนียริง่    
    (๑๙๙๕) จํากัด    

๕,๖๕๐,๐๐๐ 
๒. หจก.ซี.วาย.ที.เอส.กรุป (๒๐๑๐) 

๖,๑๐๐,๐๐๐ 

    บริษัท ไทยไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง      
              (๑๙๙๕) จํากัด       

                 ๕,๕๕๐,๐๐๐   

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 
และเปนราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ งานจางปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๑๑๘๖, ๑๑๘๗ อาคารศูนยควบคุม
และสั่งการการซอมบํารุง บ.ข.๑๙/ก
(F-16 MLU) ที่ บน.๔      

๙,๔๒๐,๐๐๐    จางโดยวิธีพิเศษ  ๑. บริษัท ใยบัว คอนสตรั๊คชั่น จํากัด    
๙,๔๕๕,๐๐๐ 

๒. บริษัท ภูเศรษฐ จํากัด 
๙,๔๒๐,๐๐๐ 

         บริษัท ภูเศรษฐ จํากัด    
                 ๙,๔๒๐,๐๐๐   

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 
และเปนราคา          
ที่เหมาะสม 

 

 



- ๒ - 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                                   
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลท่ีคัดเลือก                     
โดยสรุป 

๕ งานจางปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๓๐๓๗ (บก.ผคว.๓ กพว.สพ.ทอ.)  
ที่ บน.๔    

๒,๔๕๐,๐๐๐    จางโดยวิธีพิเศษ  ๑. หจก.ดี มี พลัส    
๒,๕๐๗,๐๐๐ 

๒. บริษัท สําราญรมย กรุป จํากัด 
๒,๔๕๐,๐๐๐ 

   บริษัท สําราญรมย กรุป จํากัด    
                 ๒,๔๕๐,๐๐๐   

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 
และเปนราคา          
ที่เหมาะสม 

 

                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีคํา  
                                                                                                                     (ตําแหนง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                            
                                                                                                                                     ....๓.../...เม.ย.../...๖๐...    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มี.ค.๖๐ 

หนวยงาน บน.๔ 
จางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                                   
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก               
และราคา 

 เหตุผลที่คดัเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจางปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๔๐๖๗, ๔๐๖๘ และ ๔๐๖๙      
(บาน หน.นขต.) ที่ บน.๔    

๔,๘๑๘,๐๐๐    จางโดยวิธีประกวด  
 ราคาอิเล็กทรอนิกส  
 (e-bidding)  

๑. หจก.ธนเศรษฐศิริ ๒๕๔๖    
               ๓,๗๕๘,๐๐๐   

๒. หจก.วชิระพร การโยธา 
๔,๐๔๗,๐๐๐ 

๓. หจก.ทินภัทรการโยธา 
๔,๑๘๖,๔๐๐ 

๔. หจก.ร.รมไทร 
๔,๑๙๐,๐๐๐ 

   ๕.  บริษัท ดาวิน เทรด จํากัด 
๔,๒๑๑,๐๐๐ 

   ๖.  บริษัท เลิศวิศวพันธ จํากัด 
๔,๒๘๗,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

        หจก.ธนเศรษฐศริ ิ๒๕๔๖    
                 ๓,๗๕๘,๐๐๐   

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 
และเปนราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๒ - 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                                   
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คดัเลือก                 
โดยสรุป 

๒ งานจางซอมแซมอาคารหมายเลข 
ป.๕๑๙๖ และ ป.๕๑๙๗ (ตึกแถว
๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๔    

๔,๕๐๐,๐๐๐    จางโดยวิธีประกวด  
 ราคาอิเล็กทรอนิกส  
 (e-bidding)  

๑. หจก.ช.ยิ่งเจริญ ฟอรคลิฟท 
๒๐๑๓ (ไทยแลนด) จํากัด    

               ๓,๔๕๐,๐๐๐   
๒. หจก.บี แอนด เค คอนสตรัคชั่น 

๓,๔๕๖,๐๐๐ 
๓. หจก.วชิระพร การโยธา 

๓,๗๔๘,๐๐๐ 
๔. หจก.ร.รมไทร 

๓,๙๑๐,๐๐๐ 
   ๕.  หจก.พุมพฤกษกอสราง 

๓,๙๑๒,๐๐๐ 
   ๖.  หจก.ทินภัทรการโยธา 

๓,๙๓๔,๕๐๐ 
    ๗.  บริษัท เอ็น.เอส.เจ                         
         คอนสตรั๊คชั่น จํากัด (สาขา ๑) 

๔,๔๙๐,๐๐๐ 
    ๘.  บริษัท เลิศวิศวพันธ จํากัด 
               ๔,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

        หจก.ช.ย่ิงเจริญ ฟอรคลฟิท    
                 ๓,๔๕๐,๐๐๐   

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 
และเปนราคา          
ที่เหมาะสม 

 
 



- ๓ - 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                                   
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คดัเลือก                     
โดยสรุป 

๓ งานจางซอมแซมอาคารหมายเลข 
ป.๕๑๙๘ และ ป.๕๑๙๙ (ตึกแถว
๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๔    

๔,๕๐๐,๐๐๐    จางโดยวิธีประกวด  
 ราคาอิเล็กทรอนิกส  
 (e-bidding)  

๑. หจก.ช.ยิ่งเจริญ ฟอรคลิฟท 
๒๐๑๓ (ไทยแลนด) จํากัด    

               ๓,๓๗๕,๐๐๐   
๒. หจก.พุมพฤกษกอสราง 

๓,๔๘๑,๐๐๐ 
๓. หจก.ส.รุงเรืองไฟศาล 

๓,๖๐๐,๐๐๐ 
๔. หจก.วชิระพร การโยธา 

๓,๘๗๙,๐๐๐ 
   ๕.  หจก.ร.รมไทร 

๓,๙๑๐,๐๐๐ 
   ๖.  หจก.บ ีแอนด เค คอนสตรัคชั่น 

๓,๙๑๘,๐๐๐ 
    ๗. บริษัท เอ็น.เอส.เจ                         
        คอนสตรั๊คชั่น จํากัด (สาขา ๑) 

๔,๔๙๐,๐๐๐   
 
 
 
 

 

        หจก.ช.ย่ิงเจริญ ฟอรคลฟิท    
                 ๓,๓๗๕,๐๐๐   

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 
และเปนราคา     
ที่เหมาะสม 

 

 



- ๔ - 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                                   
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คดัเลือก                     
โดยสรุป 

๔ งานจางซอมแซมแนวรั้ว รปภ.    
ดานทิศตะวันตกและตะวันออก    
ที่ บน.๔    

๖,๒๕๐,๐๐๐    จางโดยวิธีประกวด  
 ราคาอิเล็กทรอนิกส  
 (e-bidding)  

๑. หจก.ร.รมไทร    
               ๔,๗๔๗,๐๐๐   

  
 
 
 
 

 

              หจก.ร.รมไทร    
              ๔,๗๔๗,๐๐๐ 

                  

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 
และเปนราคา          
ที่เหมาะสม 

 

                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีคํา  
                                                                                                                     (ตําแหนง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                            
                                                                                                                                     ....๓.../...เม.ย.../...๖๐...    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


