
                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.๕๖ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้อถุงขยะสีดํา จํานวน ๒ รายการ  
ให รพ.กองบิน บน.๔ 

๑๑,๗๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา บริษัท เมดิกาแพคก้ิง จํากัด 
๑๑,๗๐๐.- 

บริษัท เมดิกาแพคกิ้ง จํากัด 
๑๑,๗๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๒. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร ๒๑๙๒ จํานวน ๕ รายการ    
ให พัน.อย.บน.๔ 

๒,๘๙๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอุดม 
๒,๘๙๐.- 

รานไทยอุดม 
๒,๘๙๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๓. ซื้ออะไหลรถบรรทุก ทะเบียน กห.๕๘๒๑๖                 
จํานวน ๑๗ รายการ ให มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๒๕,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานจิรันธนินกอสราง 
๒๕,๐๐๐.- 

รานจิรันธนินกอสราง 
๒๕,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๔. ซื้อเสื้อผาอาภรณภัณฑ จํานวน ๑๒ รายการ            
ให รพ.กองบิน บน.๔ 

๘๕,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๘๕,๐๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๘๕,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๕. ซื้อพัสดุอบรมในกิจกรรมฟนฟู จํานวน ๑๗ รายการ 
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฯ 

๑๒,๖๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๑๒,๖๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๑๒,๖๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๒๖,๓๑๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๖,๓๑๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๖,๓๑๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๗. ซื้ออุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๔ รายการ          
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒๕,๓๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๕,๓๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๕,๓๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๘. ซื้ออุปกรณเคร่ืองครัว จํานวน ๑๐ รายการ 
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฯ 

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

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๙. ซื้อสีทาพ้ืนที่วางบันได บ.ข.๑๙/ก จํานวน ๔ รายการ 
ให ฝูง.๔๐๓ บน.๔ 

๑๐,๗๙๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานไทยอดุม 
๑๐,๗๙๐.- 

รานไทยอุดม 
๑๐,๗๙๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๐. ซื้อแกส เดือน ม.ิย.๕๖ จํานวน ๑ รายการ                 
ให พัน.อย.บน.๔ 

๑๘,๖๗๒.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๑๘,๖๗๒.- 

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๑๘,๖๗๒.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 



                                                                                                            -๒- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา     

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

๑๑. ซื้ออุปกรณไฟฟาแรงสูงภายในสนามบิน (ดาน ๓๖) 
จํานวน ๒ รายการ ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒๕,๙๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๕,๙๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๕,๙๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๒. ซื้ออุปกรณกีฬา จํานวน ๔ รายการ                             
ให พัน.อย.บน.๔ 

๔,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๔,๐๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๓. ซื้อวัสดุจัดทํารายการประกอบแบบ                         
จํานวน ๘ รายการ ให ผชย.บน.๔ 

๑๒,๑๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๑๒,๑๕๐.- 

รานยินดีศึกษาภัณฑ 
๑๒,๑๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๔. ซื้อพัสดุ จํานวน ๑๐ รายการ                                      
ให รพ.กองบิน บน.๔ 

๔๒,๔๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานศิริชัยวิทย ุ
๔๒,๔๕๐.- 

รานศิริชัยวิทย ุ
๔๒,๔๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๕. ซื้อพัสดุ จํานวน ๑๔ รายการ 
ให รพ.กองบิน บน.๔ 

๒๑,๓๖๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา บริษัท เอ็มทีอุปกรณ 
การแพทย จํากัด 

๒๑,๓๖๐.- 

บริษัท เอ็มทีอุปกรณ 
การแพทย จํากัด 

๒๑,๓๖๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๖. ซื้อเสื้อผาอาภรณภัณฑ จํานวน ๑๒ รายการ 
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฯ 

๗๐,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๗๐,๐๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๗๐,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๗. ซื้ออุปกรณประปา จํานวน ๒ รายการ                                 
ให มว.ไฟฟา-ประปา ผชย.บน.๔ 

๒๐,๔๘๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๐,๔๘๐.- 

รานวัสดนุานาภัณฑ 
๒๐,๔๘๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๘. ซื้อ SCOTT JRT 1 PLY ๑๒ มวน/ลัง                          
จํานวน ๒ รายการ ให รพ.กองบิน บน.๔ 

๑๑,๔๕๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา บริษัท เอ็มทีอุปกรณ 
การแพทย จํากัด 

๑๑,๔๕๐.- 

บริษัท เอ็มทีอุปกรณ 
การแพทย จํากัด 

๑๑,๔๕๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๑๙. ซื้อพัสดุสายสื่อสาร จํานวน ๕ รายการ                           
ให รพ.กองบิน บน.๔ 

๙๕,๐๙๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานอัญชล ี
๙๕,๐๙๐.- 

รานอัญชล ี
๙๕,๐๙๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

๒๕,๒๙๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๕,๒๙๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๒๕,๒๙๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 
 



                                                                                                            -๓- 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา     

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก                 

และราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

๒๑. ซื้อพัสดุ จํานวน ๖ รายการ  
ให รพ.กองบิน บน.๔ 

๔๘,๙๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานนําสมัยเฟอรนิเจอร 
๔๘,๙๐๐.- 

รานนําสมัยเฟอรนิเจอร 
๔๘,๙๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๒. ซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร ๔๐๔๙ จํานวน ๒๒ รายการ 
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฯ 

๔๖,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๖,๐๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๖,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๓. ซื้อผงหมึก,กระดาษ จํานวน ๕ รายการ                              
ให รพ.กองบิน บน.๔ 

๔๕,๐๘๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานอัญชล ี
๔๕,๐๘๐.- 

รานอัญชล ี
๔๕,๐๘๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๔. ซื้อเหล็กกลอง,ลวดเชื่อม จํานวน ๑๔ รายการ                      
ให รพ.กองบิน บน.๔ 

๒๔,๑๒๕.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.ตาคลีวัสด ุ
๒๔,๑๒๕.- 

หจก.ตาคลีวัสด ุ
๒๔,๑๒๕.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๕. ซื้ออุปกรณไฟฟาอาคาร ๔๐๙๔ จํานวน ๕ รายการ 
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฯ 

๑๔,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๑๔,๐๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๑๔,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

๒๖. ซื้อวัสดุอุปกรณ รวมใจลดละเลิกบุหร่ี ป ๒๕๕๖ 
จํานวน ๖ รายการ ให รพ.กองบิน บน.๔ 

๒,๓๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานโชคเจริญพานิช 
๒,๓๐๐.- 

รานโชคเจริญพานิช 
๒,๓๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                          

๒๗. ซื้อเสื้อผาอาภรณภัณฑ จํานวน ๑๒ รายการ                 
ให ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฯ 

๔๘,๐๐๐.- ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๘,๐๐๐.- 

รานวัสดุนานาภัณฑ 
๔๘,๐๐๐.- 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

                                                                                                                       ....๘..../...ก.ค..../..๕๖..       
 
 
 
 
 


