
 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๐ 
หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๗๔๗                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๗๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๗๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๗๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๘๒                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๕๔๐                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๓,๐๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๓,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๖๙๖                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๙๔๙                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ทีเ่หมาะสม 

๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๐๐๗                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๐๐๓                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๓,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๓,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๘ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๘๙                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



                                                                                       - ๒ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๙ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๙๒                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๐ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๐๐๑๕                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๓,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๓,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๓,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๑ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๐๕๘                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๒ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๙๘                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๙๑                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๔ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๑๙๐                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๕ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๒๗๓                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๖ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๔๓๒๐                           
จ านวน ๒ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๖๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๖๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๖๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๗ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๓๘๙๗                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

รา้นใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๓ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

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

๔,๘๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๙ ซื้ออะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กห.๕๐๐๑๖                           
จ านวน ๑ รายการ ให้ ผขส.บน.๔ 

๔,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๔,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

ร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง 
๔,๙๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๑ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑๑ รายการ                                 
ให้ รพ.กองบิน บน.๔ 

๖,๒๕๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๖,๒๕๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๖,๒๕๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๒ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ                                 
ให้ ผกร.บก.บน.๔ 

๖,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๖,๐๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๖,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๓ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ                                 
ให้ ผยก.บก.บน.๔ 

๖,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๖,๐๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๖,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๔ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ  
ให้ ผกง.บน.๔ 

๑๐,๗๑๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๑๐,๗๑๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๑๐,๗๑๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๕ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.สายสื่อสาร จ านวน ๗ รายการ  
ให้ ผสอ.กทน.บน.๔ 

๗๔,๒๖๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 
๗๔,๒๖๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 
๗๔,๒๖๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๖ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ                                 
ให้ นธน.บน.๔ 

๔,๗๖๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 
๔,๗๖๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 
๔,๗๖๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 



- ๔ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๒๗ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๔ รายการ                              
ให้ ผยก.บก.บน.๔ 

๑,๓๒๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๑,๓๒๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์   
๑,๓๒๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๘ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๕ รายการ                        
ให้ ผกบ.บก.บน.๔  

๙,๒๕๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์   
๙,๒๕๕ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์   
๙,๒๕๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๙ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๙ รายการ                        
ให้ ผกพ.บก.บน.๔  

๙๒,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๙๒,๙๐๐ 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์  
๙๒,๙๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓๐ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๑ รายการ                                
ให้ ฝคก.ผกบ.บก.บน.๔ 

๙๗,๒๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์   
๙๗,๒๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์   
๙๗,๒๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 

                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีค า 
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     ...๓.../...มี.ค.../...๖๐...     
 

 

 

  
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๐ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีพิเศษ 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๔๘ 
(ฝสอ.ฝูง.๔๐๓ ฯ) ที่ บน.๔   

๓,๑๖๕,๐๐๐     จ้างโดยวิธีพิเศษ ๑. หจก.จิรันธนินก่อสร้าง   
               ๓,๑๖๕,๐๐๐   

๒. หจก.บี แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น 
๓,๑๗๗,๐๐๐ 

 หจก.จิรันธนินก่อสร้าง   
                 ๓,๑๖๕,๐๐๐   

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๘ 
(ฝวอ.ฝูง.๔๐๓ ฯ) ที่ บน.๔   

๗,๔๔๕,๐๐๐     จ้างโดยวิธีพิเศษ ๑. บริษัท เจเอสแอนด์บิลท์ จ ากัด    
               ๗,๔๔๐,๐๐๐   

๒. บริษัท ใยบัว คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด  
 ๗,๔๕๔,๐๐๐   

   บริษัท เจเอสแอนด์บิลท์ จ ากัด   
                 ๗,๔๔๐,๐๐๐   

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
                                                                                                                     (ลงชื่อ)    ร.อ.ศรรวริศร  ศรีค า  
                                                                                                                     (ต าแหน่ง)     หน.มว.จห.บก.บน.๔                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     ...๓.../...มี.ค.../...๖๐...     
 


