
แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคากลาง โดยสรุป

1 ซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๔๑๙๑ 21,240 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 21,240 21,240

2 12,800 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง
12,800 12,800

3 5,820 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช
5,820 5,820

4 18,760 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง
18,760 18,760

5 2,000 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช
2,000 2,000

6 100,000 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช
100,000 100,000

7 13,780 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง
13,780 13,780

8 28,700 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านนิยมการค้า ร้านนิยมการค้า
28,700 28,700

9 11,800 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง
11,800 11,800

10 ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๑ รายการ        4,760 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช
 ให้ นธน.บน.๔ 4,760 4,760

เป็นราคาที่
เหมาะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๖๐
หน่วยงาน บน.๔
วธิเีฉพาะเจาะจง

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง

เป็นราคาที่

เหมาะสม
ซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๔๓๒๐             
 จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๓ รายการ        
     ให้ ผขส.บน.๔

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๔๑๙๓             
 จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ซ้ือพัสดุ โครงการช้างเผือก จ านวน ๒ 

รายการ  ให้ ผกร.บก.บน.๔

เป็นราคาที่

เหมาะสม
ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๑ รายการ        
     ให้ ฝคก.ผบก.บน.๔

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๔๑๙๒             
  จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ซ้ืออะไหล่รถ กห.๕๘๕๐๒                   
   จ านวน ๑๑ รายการ ให้ มว.โยธา ผชย.

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๗๗๑๕             
  จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔

เป็นราคาที่
เหมาะสม
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วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคากลาง โดยสรุป

11 ซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๔๑๙๐             22,560 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง
จ านวน ๓ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 22,560 22,560

12 ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๖ รายการ        7,140 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านนิยมการค้า ร้านนิยมการค้า
ให้ ผกร.บก.บน.๔ 7,140 7,140

13 ซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห.๕๔๑๘๙             15,450 ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง
จ านวน ๔ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 15,450 15,450

14 ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๖ รายการ 5,935 ร้านนิยมการค้า ร้านนิยมการค้า
ให้ ผสพ.กทน.บน.๔ 5,935 5,935

15 ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๖ รายการ 34,550 ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช
ให้ ฝคก.ผกบ.บก.บน.๔ 34,550 34,550

16 ซ้ือวสัดุซ่อมตาข่ายกันนก จ านวน ๕ 34,150 ร้านนิยมการค้า ร้านนิยมการค้า
ให้ มว.โยธา  ผชย.บน.๔ 34,150 34,150

17 ซ้ืออุปกรณ์ลูกเสืออากาศ  จ านวน ๔ 12,000 ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช
ให้ ผกร.บก.บน.๔ 12,000 12,000

18 ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๒ รายการ 100,000 ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
ให้ ฝคก.ผกบ.บก.บน.๔ 100,000 100,000

19 จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. จ านวน  ๒ รายการ 3,450 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช
ให้ ผรอ.กทน.บน.๔ 3,450 3,450

20 ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต จ านวน ๘ รายการ 11,800 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านนิยมการค้า ร้านนิยมการค้า
ให้ ผสอ.กทน.บน๔ 11,800 11,800

21 ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๔ รายการ 14,280 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช
ให้ ผนบ.บน.๔ 14,280 14,280

เป็นราคาที่
เหมาะสม
เป็นราคาที่
เหมาะสม

ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่

เหมาะสม
ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่
เหมาะสม

ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่
เหมาะสม

ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่
เหมาะสม

ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่
เหมาะสม
เป็นราคาที่
เหมาะสม
เป็นราคาที่

เหมาะสม
เป็นราคาที่
เหมาะสม
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วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคากลาง โดยสรุป

22 ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต. โครงการค่ายเยาวชนภาค 5,500 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านนิยมการค้า ร้านนิยมการค้า
ฤดูร้อน  จ านวน ๔ รายการ ให้ ผกร.บก.บน.๔ 5,500 5,500

23 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร  จ านวน ๑ 99,900 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
ให้ ฝคก.ผบก.บก.บน.๔ 99,900 99,900

24 ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๔ รายการ 5,950 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านนิยมการค้า ร้านนิยมการค้า
ให้ ผสก.บน.๔ 5,950 5,950

25 ซ้ือพัสดุ โครงการสร้างความปรองดอง ฯ 9,000 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านนิยมการค้า ร้านนิยมการค้า
จ านวน ๕ รายการ ให้ ผกร.บก.บน.๔ 9,000 9,000

26 ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๔ รายการ 13,500 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช ร้านพรเจริญทรัพย์พาณิช
ให้ ฝูง.๔๐๔ บน.๔ 13,500 13,500

27 ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๗ รายการ 9,695 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านนิยมการค้า ร้านนิยมการค้า
ให้ ผสอ.กทน.บน.๔ 9,695 9,695

28 ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต โครงการต้ังศูนย์ 3,000 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านนิยมการค้า ร้านนิยมการค้า
เสพติด จ านวน ๔ รายการ  ให้ ผยก.บก.บน.๔ 3,000 3,000

29 ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๒ รายการ 11,370 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
ให้ ผชอ.กทน.บน.๔ 11,370 11,370

30 ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.  จ านวน ๓ รายการ 9,255 ซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านนิยมการค้า ร้านนิยมการค้า
ให้ ผกบ.บก.บน.๔ 9,255 9,255

(ต าแหน่ง)      หน.ฝพธ.บน.๔ และ รรก.หน.มว.จห.บก.บน.๔
                                      ......๕....../ม.ค./...๖๑...

(ลงชื่อ)    น.ต.ศรรวริศร  ศรีค า

เป็นราคาที่
เหมาะสม

งานจัดซ้ือจัดจ้างล าดับ วธิซ้ืีอ/จ้าง

เป็นราคาที่
เหมาะสม
เป็นราคาที่
เหมาะสม
เป็นราคาที่

เหมาะสม

เป็นราคาที่
เหมาะสม

เป็นราคาที่
เหมาะสม
เป็นราคาที่
เหมาะสม
เป็นราคาที่
เหมาะสม
เป็นราคาที่
เหมาะสม
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แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคากลาง โดยสรุป

1 จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๙ 2,600,000 วธิคัีดเลือก ๑. บริษัท นอร์บริค จ ากัด  บริษัท เอสวเีอส เป็นราคาที่
(หมวดตรวจซ่อม ฝูง.๔๐๓ บน.๔) เพื่อติดต้ัง 2,670,000 คอนสตรัคชั่น จ ากัด
ระบบป้องกันนก ๒. หจก.เชียงใหม่ เค 2,670,000

 คอนสตรัตชั่น

2,650,000
๓. บริษัท เอสวเีอส 
 คอนสตรัคชั่น จ ากัด

2,600,000
2 จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๑ 12,400,000 วธิคัีดเลือก ๑. บริษัท เอสวเีอส  บริษัท เอสวเีอส เป็นราคาที่

(มว.โรงงาน ฝสกซ.ผชอ.ฯ) ที่ บน.๔ คอนสตรัคชั่น จ ากัด คอนสตรัคชั่น จ ากัด
12,380,000 12,380,000

๒. บริษัท นอร์บริค จ ากัด 

12,580,000
๓. หจก.เชียงใหม่ เค 

 คอนสตรัคชั่น
12,800,000

(ต าแหน่ง)      หน.ฝพธ.บน.๔ และ รรก.หน.มว.จห.บก.บน.๔
                                  .......๕...../ม.ค./...๖๑...

(ลงชื่อ)    น.ต.ศรรวริศร  ศรีค า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๖๐
หน่วยงาน บน.๔

วธิคัีดเลือก

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคากลาง โดยสรุป

1

จ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน  ๑๐ ครวบครัว 13,500,000

๑. บริษัท ทริปเปิล ทรี กรุ๊ป จ ากัด   บริษัท ทริปเปิล ทรี กรุ๊ป จ ากัด

เป็นราคาที่

เหมาะสม

ที่ บน.๔ 13,500,000 13,500,000

๒. หจก.ณัฐกานต์โปรเจค ๑๙๙๖

11,900,000

๓. บริษัท เงินขุมทอง จ ากัด

13,300,000

2

จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๓๕๑๙, 15,000,000

๑. บริษัท ช.ยิง่เจริญ ฟอร์คลิฟท์    บริษัท ช.ยิง่เจริญ ฟอร์คลิฟท์

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ป.๓๕๒๐,ป.๓๔๗๙ และ ป.๓๔๘๐ ๑๐๑๓ (ไทยแลนด์) 10,795,000

(ตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๔ 10,795,000

๒. หจก.ปัณโชติ 

10,842,855

๓. หจก.บี แอนด์ เค คอน
สตรัคชั่น

11,175,000

วธิปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วธิปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๖๐

หน่วยงาน บน.๔

วธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง
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วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคากลาง โดยสรุป

3

จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๕๓ และ 15,000,000

๑. หจก.ปัณโชติ 
  หจก.ปัณโชติ 

เป็นราคาที่
เหมาะสม

๑๑๖๙ (อาคาร - ส่งพัสดุฯ และคลังเก็บพัสดุ 12,348,855 12,348,855

ฝคก.ฯ) ที่ บน.๔ ๒. หจก.เชาวรัฐ 

12,500,000

๓. บริษัท เลิศวศิวพันธ ์จ ากัด

12,550,000

(ลงชื่อ)    น.ต.ศรรวริศร  ศรีค า

(ต าแหน่ง)      หน.ฝพธ.บน.๔ และ รรก.หน.มว.จห.บก.บน.๔

                                      ......๕....../ม.ค./...๖๑...

วธิปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง

- ๒ - 




