
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.ย.๕๖ 

หนวยงาน บน.๔  
วิธีพิเศษ 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง  ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. งานจางปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๑๐๔๙ (อาคารเก็บ ECM POD) บน.๔ 

๔,๕๓๕,๕๐๐.-บาท  จางโดยวิธีพิเศษ ๑. บริษัท ใยบัวคอนสตร๊ัคชั่น จํากัด                
เสนอราคาเปนเงิน ๔,๕๓๐,๐๐๐.- บาท  

    บริษัท ใยบัวคอนสตร๊ัคชั่น จํากัด 
๔,๕๓๐,๐๐๐.-บาท       

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๒. งานจางปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคาร    
บก.ฝูง.๔๐๓ อาคาร ACMI และอาคาร 
Simulator บน.๔ 

 ๑๑,๕๐๗,๘๐๐.-บาท  จางโดยวิธีพิเศษ ๑. บริษัท บ.ีเค.รุงเรือง จํากัด                
เสนอราคาเปนเงิน ๑๑,๕๐๕,๐๐๐.-บาท  

๒. บริษัท สยามธรรมนนท จํากดั  
เสนอราคาเปนเงิน ๑๑,๕๗๕,๙๐๐.-บาท    

    บริษัท บ.ีเค.รุงเรือง จํากดั                
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                         

 ๓. งานจางสรางอาคารอํานวยการบิน      
บน.๔ 

๔๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  จางโดยวิธีพิเศษ ๑. บริษัท สยามธรรมนนท จํากดั   
เสนอราคาเปนเงิน ๔๗,๐๖๙,๐๐๐.-บาท  
๒. หจก.ส.ฤดีทรงธรรมรวมกิจ                          
เสนอราคาเปนเงิน ๔๙,๙๙๘,๐๐๐.-บาท 

 บริษัท สยามธรรมนนท จํากัด  
       ๔๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท    

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                         

 ๔. งานจางปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๑๐๑๖ (อาคารเก็บสาร Hydrazine               
F-16 MLU) บน.๔ 

๙๒,๖๘๑.-บาท  จางโดยวิธีพิเศษ ๑. บริษัท สยามธรรมนนท จํากัด   
เสนอราคาเปนเงิน ๙๒,๖๐๐.-บาท  
 

บริษัท สยามธรรมนนท จํากัด   
              ๙๒,๖๐๐.-บาท  

 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                         

 ๕. งานจางสรางอาคารที่พักผูโดยสารและ
เจาหนาที่ บ.ข.๑๙/ก (Terminal)        
ที่ บน.๔ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  จางโดยวิธีพิเศษ ๑.  บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป จํากัด                  
เสนอราคาเปนเงิน ๒๐,๐๖๓,๐๐๐.- บาท 
๒. บริษัท สยามธรรมนนท จํากัด        
เสนอราคาเปนเงิน ๒๐,๘๒๗,๐๔๑.- บาท 

บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป จํากัด                  
 ๑๙,๙๐๐,๐๐๐.- บาท 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                         

 ๖. งานจางซอมแซมถังกรองนํ้า                        
โรงกรองน้ําประปาท่ี ๑-๔ บน.๔ 

๑,๐๔๐,๔๐๐.-บาท  จางโดยวิธีพิเศษ ๑. บริษทั สยามธรรมนนท จํากัด                
เสนอราคาเปนเงิน ๑,๐๔๐,๐๐๐.-บาท 

  บริษัท สยามธรรมนนท จํากัด    
    ๑,๐๔๐,๐๐๐.-บาท 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

                                                                                                                      ...๔..../...ต.ค..../..๕๖...       



                                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 
        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ก.ย.๕๖ 

        หนวยงาน บน.๔  
         วิธีตกลงราคา 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา     
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. ซื้อแกส ประจําเดือน ก.ย.๕๖ จํานวน ๑ รายการ 
ให พัน.อย.บน.๔ 

๒๐,๕๓๙.๒๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๐,๕๓๙.๒๐ 

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท 
๒๐,๕๓๙.๒๐ 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

                                                                                                                        ...๔.../...ต.ค.../..๕๖..       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สขร.๑ 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.ย.๕๖ 
หนวยงาน บน.๔  

วิธีพิเศษ 

 ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง  ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก                 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

 ๑. งานจางปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๑๐๔๙ (อาคารเก็บ ECM POD) บน.๔ 

๔,๕๓๕,๕๐๐.-บาท  จางโดยวิธีพิเศษ ๑. บริษัท ใยบัวคอนสตร๊ัคชั่น จํากัด                
เสนอราคาเปนเงิน ๔,๕๓๐,๐๐๐.- บาท  

    บริษทั ใยบัวคอนสตร๊ัคชั่น จํากัด 
๔,๕๓๐,๐๐๐.-บาท       

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

 ๒. งานจางปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคาร    
บก.ฝูง.๔๐๓ อาคาร ACMI และอาคาร 
Simulator บน.๔ 

 ๑๑,๕๐๗,๘๐๐.-บาท  จางโดยวิธีพิเศษ ๑. บริษัท บ.ีเค.รุงเรือง จํากัด                
เสนอราคาเปนเงิน ๑๑,๕๐๕,๐๐๐.-บาท  

๒. บริษัท สยามธรรมนนท จํากัด  
เสนอราคาเปนเงิน ๑๑,๕๗๕,๙๐๐.-บาท    

    บริษัท บ.ีเค.รุงเรือง จํากดั                
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                         

 ๓. งานจางสรางอาคารอํานวยการบิน      
บน.๔ 

๔๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  จางโดยวิธีพิเศษ ๑. บริษัท สยามธรรมนนท จํากัด   
เสนอราคาเปนเงิน ๔๗,๐๖๙,๐๐๐.-บาท  
๒. หจก.ส.ฤดีทรงธรรมรวมกิจ                          
เสนอราคาเปนเงิน ๔๙,๙๙๘,๐๐๐.-บาท 

 บริษัท สยามธรรมนนท จํากัด  
       ๔๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท    

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                         

 ๔. งานจางปรับปรุงอาคารหมายเลข 
๑๐๑๖ (อาคารเก็บสาร Hydrazine               
F-16 MLU) บน.๔ 

๙๒,๖๘๑.-บาท  จางโดยวิธีพิเศษ ๑. บริษัท สยามธรรมนนท จํากัด   
เสนอราคาเปนเงิน ๙๒,๖๐๐.-บาท  
 

บริษัท สยามธรรมนนท จํากัด   
              ๙๒,๖๐๐.-บาท  

 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                         

 ๕. งานจางสรางอาคารที่พักผูโดยสารและ
เจาหนาที่ บ.ข.๑๙/ก (Terminal)        
ที่ บน.๔ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  จางโดยวิธีพิเศษ ๑.  บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป จํากัด                  
เสนอราคาเปนเงิน ๒๐,๐๖๓,๐๐๐.- บาท 
๒. บริษัท สยามธรรมนนท จํากัด        
เสนอราคาเปนเงิน ๒๐,๘๒๗,๐๔๑.- บาท 

บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป จํากัด                  
 ๑๙,๙๐๐,๐๐๐.- บาท 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                         

 ๖. งานจางซอมแซมถังกรองนํ้า                   
โรงกรองน้ําประปาท่ี ๑-๔ บน.๔ 

๑,๐๔๐,๔๐๐.-บาท  จางโดยวิธีพิเศษ ๑. บริษัท สยามธรรมนนท จํากัด                
เสนอราคาเปนเงิน ๑,๐๔๐,๐๐๐.-บาท 

  บริษัท สยามธรรมนนท จํากัด    
    ๑,๐๔๐,๐๐๐.-บาท 

เปนราคา   
ที่เหมาะสม                           

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

                                                                                                                      ......./...ต.ค..../..๕๖...       


