
                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน พ.ค.๕๗ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                        
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๘ 
จํานวน ๓ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๔๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๔๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๒. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๘๕ 
จํานวน ๑ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๑๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๑๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๓. ซื้ออะไหลรถยนต ทะเบียน กห.๕๕๕๙๐ 
จํานวน ๒ รายการ ให ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานชัยยนต 
๔,๕๐๐.- 

รานชัยยนต 
๔,๕๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๔. ซื้อวัสดุงานวันกองทัพอากาศ จํานวน ๑๗ รายการ   
ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๘,๐๖๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๘,๐๖๕.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๘,๐๖๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๕. ซื้อพัสดุโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน ฯ             
จํานวน ๑๗ รายการ ให ผกร.บก.บน.๔ 

๖,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานพีพี.คอมพิวเตอร 
๖,๐๐๐.- 

รานพีพี.คอมพิวเตอร 
๖,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๖. ซื้อพัสดุอบรม ฯ จํานวน ๓ รายการ                                
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ ฯ 

๘,๘๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานพีพี.คอมพิวเตอร 
๘,๘๐๐.- 

รานพีพี.คอมพิวเตอร 
๘,๘๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๗. ซื้อพัสดุดานโยธา จํานวน ๘ รายการ                               
ให มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๗,๖๘๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๗,๖๘๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๗,๖๘๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๘. ซื้อพัสดุ สสต.สายสื่อสาร จํานวน ๑๖ รายการ                
ให ผสอ.กทน.บน.๔ 

๖๙,๙๔๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๖๙,๙๔๕.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๖๙,๙๔๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๙. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๒๗                     
จํานวน ๑๐ รายการ ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๒๑,๐๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๑,๐๕๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๑,๐๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๐. ซื้อพัสดุโกลน จํานวน ๒๕ รายการ                                 
ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๓๖,๓๑๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๓๖,๓๑๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๓๖,๓๑๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม               

 



 
                                                                                                            -๒- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคา                        

และราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคดัเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

๑๑. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร ๒๑๓๖ จํานวน ๘ รายการ 
ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๔๙,๑๖๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๙,๑๖๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๙,๑๖๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๒. ซื้อพัสดุ สสต.จํานวน ๑๔ รายการ                                          
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ ฯ 

๗๘,๘๔๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๗๘,๘๔๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๗๘,๘๔๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๓. ซื้อพัสดุ สสต.จํานวน ๕ รายการ 
ให ฝูง.๔๐๑ บน.๔ 

๑๐,๓๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๑๐,๓๕๐.- 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๑๐,๓๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๔. ซื้อวัสดุซอมแซมหมายเลข ๑๐๓๖ จํานวน ๕ รายการ 
ให ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๒๐,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๐,๐๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๕. ซื้อพัสดุโกลน จํานวน ๑๗ รายการ                                
ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๓๘,๖๒๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๓๘,๖๒๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๓๘,๖๒๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๖. ซื้อพัสดุฝกงานในหนาท่ี จํานวน ๗ รายการ                        
ให ผกพ.บก.บน.๔ 

๑๖,๑๒๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๖,๑๒๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๖,๑๒๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๗. ซื้อพัสดุ สสต.จํานวน ๔ รายการ  
ให ฝูง.๔๐๒ บน.๔ 

๑๐,๓๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานพีพี.คอมพิวเตอร 
๑๐,๓๕๐.- 

รานพีพี.คอมพิวเตอร 
๑๐,๓๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๘. ซื้ออุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๓ รายการ               
ให ผชอ.กทน.บน.๔ 

๒,๖๓๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒,๖๓๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๒,๖๓๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๙. ซื้อพัสดุ สสต.จํานวน ๔ รายการ  
ให พัน.อย.บน.๔ 

๓,๑๒๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานพีพี.คอมพิวเตอร 
๓,๑๒๕.- 

รานพีพี.คอมพิวเตอร 
๓,๑๒๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๐. ซื้อพัสดุ สสต.จํานวน ๑๖ รายการ  
ให ฝพธ.บน.๔ 

๑๐๐,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๐๐,๐๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๐๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 



 
                                                                                                            -๓- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคา                     
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

๒๑. ซื้ออุปกรณไฟฟา จํานวน ๓ รายการ                             
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓,๖๓๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓,๖๓๐.- 

รานณพวัฒนการไฟฟา 
๓,๖๓๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 

                                                                                                                                       (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีคํา  
                                                                                                                                             (ตําแหนง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔  

                                                                                                                        ...๒.../...มิ.ย..../..๕๗...       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.๕๗ 

หนวยงาน บน.๔  
วิธีพิเศษ 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผล                
ท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. งานจางปรับปรุงอาคาร บก.ฝูง.๔๐๓
บน.๔ และอาคาร ฝสอ.ฝูง.๔๐๓      
บน.๔ รองรับพัสดุชั้นความลับใน
โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ 
บ.ข.๑๙/ก (F-16 MLU)  

๑,๒๑๔,๐๐๐.-  จางโดยวิธีพิเศษ ๑. บริษัท ใยบัวคอนสตร๊ัคชั่น จํากัด       
    เสนอราคาเปนเงิน ๑,๒๑๔,๐๐๐.-   
 

   บริษัท ใยบัวคอนสตร๊ัคชั่น จํากัด      
      ๑,๒๑๔,๐๐๐.-                   

เปนราคา   
ท่ีเหมาะสม                           

 

                                                                                                                                       (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีคํา  
                                                                                                                                             (ตําแหนง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔  

                                                                                                                        ...๒.../...มิ.ย..../..๕๗...       


