
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.๕๘ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก                    

และราคา 

เหตุผล                 
ที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซื้อแก๊ส เดือน ต.ค.๕๘ จ านวน ๑ รายการ                 
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๒๖,๖๖๔ ซื้อโดยวิธี             
ตกลงราคา 

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท                  
เสนอราคาเป็นเงิน ๒๖,๖๖๔ บาท 

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท                    
๒๖,๖๖๔ บาท 

เป็นราคา     
ที่เหมาะสม 

๒ งานจ้างปรับปรุงลานจอดรถและระบบ
ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ บน.๔                 
จว.นครสวรรค์ 

๔๕๐,๐๐๐ จ้างโดยวิธี                
ตกลงราคา 

 บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
 เสนอราคาเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
๔๕๐,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

   
                                                                                                                     (ลงชื่อ)  ร.อ.ศรรวรศิร  ศรีค า 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)  หน.มว.จห.บก.บน.๔ 
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แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.๕๘ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีพิเศษ 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก                    

และราคา 

 เหตุผล            
ที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๕๘                 
(โรงเลี้ยงหน่วยฝึกทหารใหม่)                      
พัน.อย.บน.๔ 

๑,๑๐๐,๐๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 บริษัท ใยบัวคอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
 เสนอราคาเป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

บริษัท ใยบัวคอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๒ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๙  
และ ๒๐๔๐ (อาคารคลังเก็บอาวุธ)       
ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๔ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
 เสนอราคาเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๓ งานจ้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า                    
บริเวณบ้านพักผู้บังคับบัญชา ที่ บน.๔                      
จว.นครสวรรค ์

๙๔๖,๙๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 บริษัท ใยบัวคอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
 เสนอราคาเป็นเงิน ๙๔๖,๙๐๐ บาท 

บริษัท ใยบัวคอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
๙๔๖,๙๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๔ งานจ้างปรับปรุงถนนสายรอง บริเวณ ร้อย.
สนน.พัน.อย.ฯ ถึงค่ายลูกเสือ ที่ บน.๔                   
จว.นครสวรรค ์

๙๙๗,๕๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 บริษัท ใยบัวคอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
 เสนอราคาเป็นเงิน ๙๙๗,๕๐๐ บาท 

บริษัท ใยบัวคอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
๙๙๗,๕๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๕ งานจ้างปรับปรุงถนนสาย A-1 ที่ บน.๔ 
จว.นครสวรรค ์

๙๔๖,๗๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 บริษัท ใยบัวคอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
 เสนอราคาเป็นเงิน ๙๔๖,๗๐๐ บาท 

บริษัท ใยบัวคอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
๙๔๖,๗๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

 



- ๒ -  

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก                    

และราคา 

 เหตุผล            
ที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๖ งานจ้างปรับปรุงถนนสาย A-2 ที่ บน.๔ 
จว.นครสวรรค ์

๙๑๘,๑๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 บริษัท ใยบัวคอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
 เสนอราคาเป็นเงิน ๙๑๘,๐๐๐ บาท 

บริษัท ใยบัวคอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
๙๑๘,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๗ งานจ้างปรับปรุงถนนและลานปฏิบัติการ 
ดับเพลิง ฝั่งบ้านพัก ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๙๔๑,๙๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
 เสนอราคาเป็นเงิน ๙๔๑,๐๐๐ บาท 

บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
๙๔๑,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๘ งานจ้างปรับปรุงถนนและลาน ฝ่ายคลัง
พัสดุรวมการ ฯ ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๙๙๕,๑๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
 เสนอราคาเป็นเงิน ๙๙๕,๐๐๐ บาท 

บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
๙๙๕,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๙ งานจ้างขุดลอกคูระบายน้ า ภายในสนามบิน 
บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
 เสนอราคาเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

บริษัท สุภาพเจริญการก่อสร้าง จ ากัด 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๑๐ 
 

งานจ้างปรับปรุงถนนและลาน ค.ส.ล.                  
โรงจักรไฟฟ้า ๑ ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๘๙๖,๙๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง  
 เสนอราคาเป็นเงิน ๘๙๖,๐๐๐ บาท 

หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง           
๘๙๖,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๑๑ 
 

งานจ้างปรับปรุงถนนและลาน ค.ส.ล.                 
โรงจักรไฟฟ้า ๒ ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๗๖๐,๖๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง  
 เสนอราคาเป็นเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท 

หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง           
๗๖๐,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๑๒ 
 

งานจ้างปรับปรุงรั้ว รปภ.ชั้นใน บน.๔        
จว.นครสวรรค์ 

๙๘๐,๒๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง  
 เสนอราคาเป็นเงิน ๙๘๐,๐๐๐ บาท 

หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง           
๙๘๐,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๑๓ 
 

งานจ้างปรับปรุงรั้ว รปภ.ชั้นนอก ด้านทิศ
ตะวันออก ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๕๑๘,๘๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง  
 เสนอราคาเป็นเงิน ๕๑๘,๐๐๐ บาท 

หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง           
๕๑๘,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๑๔ งานจ้างปรับปรุงรั้ว รปภ.ชั้นนอก                       
ด้านทิศเหนือ ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๕๑๘,๘๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง  
 เสนอราคาเป็นเงิน ๕๑๘,๐๐๐ บาท 

หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง           
๕๑๘,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 



- ๓ -  

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก                    

และราคา 

 เหตุผล            
ที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑๕ งานจ้างทาสีตีเส้นจราจร ถนนสาย ๑           
ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๘๕๓,๓๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง  
 เสนอราคาเป็นเงิน ๘๕๒,๐๐๐ บาท 

หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง           
๘๕๒,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๑๖ งานจ้างทาสีตีเส้นจราจร ถนนสาย ๒                       
ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๘๖๒,๖๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง  
 เสนอราคาเป็นเงิน ๘๖๒,๐๐๐ บาท 

หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง           
๘๖๒,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๑๗ งานจ้างทาสีตีเส้นจราจร ถนนสาย ๓                       
ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๘๗๖,๖๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง  
 เสนอราคาเป็นเงิน ๘๗๕,๐๐๐ บาท 

หจก.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง           
๘๗๕,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๑๘ งานจ้างปรับปรุงถนนและลานเอนกประสงค์ 
ร้อย.ทสห.ฯ ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์     

๙๔๒,๑๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 หจก.จิรภัทรก่อสร้าง  
 เสนอราคาเป็นเงิน ๙๔๒,๐๐๐ บาท 

หจก.จิรภัทรก่อสร้าง           
๙๔๒,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๑๙ 
 

งานจ้างปรับปรุงลานจอดรถ ค.ส.ล.บริเวณ
ศาลเจ้าพ่อจงอาง ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๗๔๒,๕๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 หจก.จิรันธนินก่อสร้าง  
 เสนอราคาเป็นเงิน ๗๔๒,๐๐๐ บาท 

หจก.จิรภัทรก่อสร้าง           
๗๔๒,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๒๐ 
 

งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณฝ่ายคลัง
พัสดุรวมการ ฯ ที่ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๙๙๙,๙๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 หจก.จิรันธนินก่อสร้าง  
 เสนอราคาเป็นเงิน ๙๙๙,๐๐๐ บาท 

หจก.จิรภัทรก่อสร้าง           
๙๙๙,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

๒๑ งานจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พัฒนา    
กีฬากอล์ฟ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

๘๙๑,๔๐๐ จ้างโดย               
วิธีพิเศษ 

 หจก.จิรันธนินก่อสร้าง  
 เสนอราคาเป็นเงิน ๘๙๑,๐๐๐ บาท 

หจก.จิรันธนินก่อสร้าง           
๘๙๑,๐๐๐ บาท 

เป็นราคา       
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)  ร.อ.ศรรวรศิร  ศรีค า 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)  หน.มว.จห.บก.บน.๔ 
                                                                                                                                 ...๑๓.../...พ.ย.../...๕๘...     


