
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.๖๐ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

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

๒๖,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท     
๒๖,๔๐๐               

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๖,๔๐๐                     

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    น.ต.ศรรวริศร  ศรีค า 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     หน.ฝพธ.บน.๔ และ รรก.หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   ...๓๑..../...ต.ค..../...๖๐...   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.๖๐ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีพิเศษ 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                       
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมหลังคา 
อาคารหมายเลข ๒๓๑๙ (บก.บน.๔) 
จ านวน ๑ งาน  

๑,๖๐๐,๐๐๐  พิเศษ ๑. หจก.จิรันธนินก่อสร้าง     
                ๑,๖๑๘,๘๖๙.๙๐   
  ๒. หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง  
                ๑,๖๐๐,๐๐๐  

         หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง    
                ๑,๖๐๐,๐๐๐    

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๑๑๓๓ (ฝถอ.ฝูง.๔๐๒ บน.๔)           
เพ่ือติดตั้งระบบป้องกันนก 

๑,๙๙๙,๐๐๐  พิเศษ ๑. บริษัท กิมลั้งไทย คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
               ๑,๙๙๕,๐๐๐ 
๒. บริษัท เอ็ม.เอส.ฟอร์จูน คอนสตรัคชัน่ จ ากัด 
              ๑,๙๙๙,๐๐๐ 

บริษัท กิมลั้งไทย คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
๑,๙๙๕,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๑๐๒๐ (ผชอ.กทน.บน.๔) เพ่ือติดตั้ง
ระบบป้องกันนก 

๑,๙๙๙,๐๐๐  พิเศษ ๑. หจก.จิรันธนินก่อสร้าง 
                ๑,๙๙๙,๐๐๐ 
๒. หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง 
               ๒,๐๒๓,๐๐๐ 

หจก.จิรันธนินก่อสร้าง 
๑,๙๙๙,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๑๑๑๙ (ฝูง.๔๐๔ บน.๔) เพ่ือติดตั้ง
ระบบป้องกันนก 

๑,๘๐๐,๐๐๐       พิเศษ ๑. บริษัท เอสวีเอส คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
               ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
๒. บริษัท นอร์ทบริค จ ากัด 
               ๑,๘๕๑,๐๐๐ 

บริษัท เอสวีเอส คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
๑,๘๐๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    น.ต.ศรรวริศร  ศรีค า 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     หน.ฝพธ.บน.๔ และ รรก.หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   ...๓๑.../...ต.ค..../...๖๐...     
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.๖๐ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจ้างปรับปรุงอาคาร
หมายเลข ป.๓๕๐๐ 
(ตึกแถว ๒ ชั้น          
๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๔  

๓,๗๕๐,๐๐๐   วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑. หจก.แอล ดับบลิว พี      
                ๓,๒๐๐,๐๐๐     
  ๒. หจก.สุดคณา  
                ๓,๑๘๐,๐๐๐   
  ๓. หจก.ส.รุ่งเรืองไพศาล  
                ๓,๐๒๐,๐๐๐ 
  ๔. หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น  
                ๒,๗๗๕,๐๐๐  
  ๕. หจก.พรประเสริฐรุ่งเรืองการก่อสร้าง 
                ๓,๓๑๕,๐๐๐ 
  ๖. บริษัท ช.ยิ่งเจริญ ฟอร์คลิฟท์ ๒๐๑๓      
       (ไทยแลนด์) จ ากัด  
                 ๒,๘๔๙,๐๐๐  
  ๗. หจก.ก าไรคุ้มหล้า 
                ๒,๙๙๙,๙๙๙.๑๙ 
 

 หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น    
               ๒,๗๗๕,๐๐๐       

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 

 

 

 



- ๒ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๒ งานจ้างปรับปรุงอาคาร
หมายเลข ป.๓๕๐๒ 
(ตึกแถว ๒ ชั้น          
๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๔  

๓,๗๕๐,๐๐๐   จ้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑. หจก.สยามทองวิศวกรรม      
                ๓,๐๙๘,๐๐๐      
  ๒. หจก.แอล ดับบลิว พี   
                ๓,๑๕๐,๐๐๐    
  ๓. หจก.สุดคณา   
                ๓,๒๒๐,๐๐๐  
  ๔. หจก.ส.รุ่งเรืองไพศาล  
                ๓,๐๒๐,๐๐๐   
  ๕. หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น 
                ๓,๗๕๐,๐๐๐ 
  ๖. หจก.พรประเสริฐรุ่งเรืองการก่อสร้าง   
                 ๓,๐๒๐,๐๐๐   
  ๗. บริษัท ช.ยิ่งเจริญก่อสร้าง จ ากัด  
                ๒,๘๔๙,๐๐๐ 

 บริษัท ช.ยิ่งเจริญก่อสร้าง จ ากัด    
               ๒,๘๔๙,๐๐๐      

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    น.ต.ศรรวริศร  ศรีค า 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     หน.ฝพธ.บน.๔ และ รรก.หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   ....๓๑.../...ต.ค..../...๖๐...     
 
 
 


