
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๕๙ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๙                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๙๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๑                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๑๑๑                   
จ านวน ๑๘ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๙๖,๕๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๙๖,๕๐๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
๙๖,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๗๗๑๗                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๕๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๒                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๖ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๑๔๐                   
จ านวน ๘ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๕๘,๗๓๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๕๘,๗๓๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๕๘,๗๓๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๘                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๙๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๙๙๙๘                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๑๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๑๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

 



- ๒ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๙ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๗๗๑๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๐ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๕                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๘๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๘๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๑ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน ๔ รายการ                                
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔ 

๕๑,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๕๑,๐๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
  ๕๑,๐๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๔๘๙                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๒๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๗                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๕๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๓๗๗                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๙๐                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๙๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๖ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๒๔                   
จ านวน ๑๐ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๔๕,๘๘๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๔๕,๘๘๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๔๕,๘๘๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๑๕๙                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๒,๖๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๒,๖๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๒,๖๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

 
 



- ๓ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๕๑๗                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๒๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๒๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๑๙ ซื้ออะไหล่รถปั้นจั่นกู้ บ. ทะเบียน กห.๕๘๐๑๙                           
จ านวน ๔ รายการ ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๓๐,๑๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๓๐,๑๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
   ๓๐,๑๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๒๐ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๓๐                   
จ านวน ๖ รายการ ให้ ฝอค.ผชย.บน.๔ 

๑๓,๒๒๒ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๑๓,๒๒๒ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
  ๑๓,๒๒๒ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๒๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๗๗๙                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๒๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๕๕๘๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๙๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๙๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๒๓ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน ๕ รายการ                                
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔ 

๔๙,๐๒๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๔๙,๐๒๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
  ๔๙,๐๒๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๒๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๒๕๑๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๑๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๑๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๑๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๒๕ ซื้อสีทาเส้นแบ่งกึ่งกลางถนน จ านวน ๖ รายการ 
ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๒๕,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๒๕,๐๐๐ 

ร้านนิยมการค้า 
   ๒๕,๐๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

๒๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๙๙๙๗                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๕๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๕๐๐ 

เป็นราคา         
ที่เหมาะสม 

 
 



- ๔ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๒๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๗๗๘                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.ชยกร 
๔,๐๐๐ 

ร้าน ช.ชยกร 
   ๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๘ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑๖ รายการ                              
ให้ ฝคก.ผกบ.บก.บน.๔ 

๑๐๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช 
๑๐๐,๐๐๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช 
 ๑๐๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๙ ซื้ออะไหล่เครื่องพ่วงตัดหญ้า KMT                           
จ านวน ๔ รายการ ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๒๔,๙๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านนิยมการค้า 
๒๔,๙๕๐ 

ร้านนิยมการค้า 
๒๔,๙๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๐ ซื้อแก๊ส เดือน พ.ค.๕๙ จ านวน ๑ รายการ                 
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๒๖,๖๖๔ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท                  
๒๖,๖๖๔  

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท                    
๒๖,๖๖๔  

เป็นราคา          
ทีเ่หมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีค า                                                                                                                         
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     ....๑.../...มิ.ย.../...๕๙..     
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๕๙ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีพิเศษ 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา                                   

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก                    

และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๗ 
ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๔   

๖,๕๐๐,๐๐๐    จ้างโดยวิธีพิเศษ  ๑. บริษัท เจเอสแอนด์บิลท์ จ ากัด 
               ๖,๕๐๘,๐๐๐ 
 ๒. บริษัท ใยบัว คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
               ๖,๕๓๙,๐๐๐ 

บริษัท เจเอสแอนด์บิลท์ จ ากัด 
 ๖,๕๐๐,๐๐๐  

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๕ 
อาคารเก็บกระเปาะชี้เป้า Sniper Pod 
ส าหรับ บ.ข.๑๙/ก (F-16 MLU) 

๘,๕๐๐,๐๐๐                                                                                  จ้างโดยวิธีพิเศษ  ๑. บริษัท เจเอสแอนด์บิลท์ จ ากัด 
               ๘,๕๖๙,๐๐๐ 
 ๒. บริษัท ใยบัว คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
               ๘,๕๐๐,๐๐๐ 

บริษัท ใยบัว คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
๘,๔๙๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๙ 
อาคารตรวจซ่อมและปรนนิบัติ บ.ข.๑๙/ก 
(F-16 MLU) 

๑๒,๒๙๖,๐๐๐ จ้างโดยวิธีพิเศษ  ๑. บริษัท บี.เค.รุ่งเรือง จ ากัด 
               ๑๒,๕๙๔,๔๘๕.๒๗ 
 ๒. บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จ ากัด 
               ๑๒,๒๗๐,๐๐๐ 

บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จ ากัด 
๑๒,๒๕๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีค า                                                                                                                         
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                      ....๑.../...มิ.ย.../...๕๙..     


