
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๖๐ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีตกลงราคา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๑๓๒               
จ านวน ๑๓ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๘๗,๖๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๘๗,๖๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๘๗,๖๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๑๘๕               
จ านวน ๑๑ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๕๗,๖๗๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๕๗,๖๗๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๕๗,๖๗๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ ซื้ออุปกรณ์ประปา จ านวน ๒ รายการ                       
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔ 

๕๐,๘๐๐ ซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๕๐,๘๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๕๐,๘๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ ซื้ออะไหล่เครื่องพ่วงตัดหญ้า ฯ                        
จ านวน ๑๐ รายการ ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๓๕,๕๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓๕,๕๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓๕,๕๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๖๙,๙๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๖๙,๙๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๖๙,๙๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๖ ซื้อพัสดุจ าพวกสุขภัณฑ์ จ านวน ๑๕ รายการ      
ให้ ผธก.บก.บน.๔ 

๙๗,๔๙๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช  
๙๗,๔๙๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช  
๙๗,๔๙๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๗ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๒๐ รายการ                  
ให้ นงป.บน.๔ 

๗๘,๓๒๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๗๘,๓๒๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๗๘,๓๒๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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

๗๕,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านโชคเจริญพานิช  
๗๕,๐๐๐ 

ร้านโชคเจริญพานิช  
๗๕,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 
 



                                                                                          - ๒ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๙ ซื้อพัสดุ ส.ส.ต.จ านวน ๒๐ รายการ                  
ให้ สพร.บน.๔ 

๑๗,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านเจริญชัยพานิช 
๑๗,๐๐๐ 

ร้านเจริญชัยพานิช 
๑๗,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๐ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๒๐               
จ านวน ๒๐ รายการ ให้ ผชย.บน.๔ 

๕๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๕๐,๐๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๕๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๑ ซื้อวัสดุโครงการก าจัดสัตว์ ฯ จ านวน ๙ รายการ 
ให้ นภบ.บน.๔ 

๑๖,๓๖๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๑๖,๓๖๕ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๑๖,๓๖๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๒ ซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๘ รายการ 
ให้ มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔ 

๓๐,๐๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓๐,๐๐๐ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๓๐,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๓ ซื้อวัสดุทาสีเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนสายที่ ๒       
จ านวน ๖ รายการ ให้ มว.โยธา ผชย.บน.๔ 

๒๕,๐๓๕ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๒๕,๐๓๕ 

ร้านวัสดุนานาภัณฑ์ 
๒๕,๐๓๕ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๔ ซื้อแก๊ส เดือน มิ.ย.๖๐ จ านวน ๑ รายการ                 
ให้ พัน.อย.บน.๔ 

๒๖,๔๐๐ ซื้อโดยวิธีตกลงราคา หจก.แอลพีจี.ชัยนาท     
๒๖,๔๐๐               

หจก.แอลพีจี.ชัยนาท     
๒๖,๔๐๐               

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๕ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๘๖                   
(อาคารเก็บอุปกรณ์ภาคพ้ืน บ.ฝึกนักบินขับไล่
ขั้นต้น) ที่ บน.๔ 

๔๖๕,๐๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา หจก.รุ่งทิวา การโยธา 
๔๖๕,๐๐๐ 

หจก.รุ่งทิวา การโยธา 
๔๖๕,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๖ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๒๕                 
(โรงจอดรถบริภัณฑ์ภาคพ้ืนสนับสนุนการบิน             
บ.ฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น) ที่ บน.๔ 

๑๘๙,๐๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา หจก.รุ่งทิวา การโยธา 
๑๘๙,๐๐๐ 

หจก.รุ่งทิวา การโยธา 
๑๘๙,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

 

                                                                                                                   



                                                                                       - ๓ - 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                             
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑๗ งานจ้างขุดและวางท่อระบายน้ าบริเวณหลัง
อาคาร บก.ฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น ที่ บน.๔ 

๑๐๒,๐๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา บริษัท ส าราญรมย์ กรุ๊ป จ ากัด 
๑๐๒,๐๐๐ 

บริษัท ส าราญรมย์ กรุ๊ป จ ากัด 
๑๐๒,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๘ งานจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ าบริเวณอาคาร           
มว.โรงงานสนับสนุนการซ่อมบ ารุง บ.ฝึกนักบิน    
ขับไล่ขั้นต้น ที่ บน.๔ 

๑๕๑,๐๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา บริษัท ส าราญรมย์ กรุ๊ป จ ากัด 
๑๕๑,๐๐๐ 

บริษัท ส าราญรมย์ กรุ๊ป จ ากัด 
๑๕๑,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๑๙ งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน
ทางเข้าฝูงฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น ที่ บน.๔ 

๔๑๓,๐๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา บริษัท ส าราญรมย์ กรุ๊ป จ ากัด 
๔๑๓,๐๐๐ 

บริษัท ส าราญรมย์ กรุ๊ป จ ากัด 
๔๑๓,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒๐ งานจ้างปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม ภายในอาคาร
หมายเลข ๑๐๓๓ ที่ บน.๔ 

๓๑,๐๐๐ จ้างโดยวิธีตกลงราคา บริษัท ส าราญรมย์ กรุ๊ป จ ากัด 
๓๑,๐๐๐ 

บริษัท ส าราญรมย์ กรุ๊ป จ ากัด 
๓๑,๐๐๐ 

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๖๐ 

หน่วยงาน บน.๔ 
วิธีพิเศษ 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา                                   
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก                    
และราคา 

 เหตุผลที่คัดเลือก                     
โดยสรุป 

๑ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๒ 
(โรงเก็บ บ.ฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น) ที่ บน.๔ 

๕๘๒,๐๐๐    จ้างโดยวิธีพิเศษ บริษัท ส าราญรมย์ กรุ๊ป จ ากัด   
               ๕๘๒,๐๐๐   

    บริษัท ส าราญรมย์ กรุ๊ป จ ากัด   
                 ๕๘๒,๐๐๐   

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๒ งานจ้างปรับปรุงอาคารทรงงาน ที่ บน.๔   ๑,๙๑๘,๐๐๐     จ้างโดยวิธีพิเศษ     บริษัท เจเอสแอนด์บิลท์ จ ากัด    
              ๑,๙๑๘,๐๐๐    

    บริษัท เจเอสแอนด์บิลท์ จ ากัด   
               ๑,๙๑๘,๐๐๐   

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๓ งานจ้างปรับปรุงอาคารซ่อมบ ารุงระบบสละ
อากาศยาน (Crew Escape System) บน.๔ 

   ๖๔๘,๐๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ บริษัท เอสวีเอส คอนสตรัคชั่นจ ากัด    
                ๖๔๘,๐๐๐    

 บริษัท เอสวีเอส คอนสตรัคชั่นจ ากัด    
               ๖๔๘,๐๐๐    

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๔ งานจ้างปรับปรุงแนวท่อลอดบริเวณโค้งชาลี 
ที่ บน.๔ 

๖๓๑,๑๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ บริษัท เอสวีเอส คอนสตรัคชั่นจ ากัด    
                ๖๓๑,๑๐๐    

 บริษัท เอสวีเอส คอนสตรัคชั่นจ ากัด    
               ๖๓๑,๑๐๐    

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

๕ งานจ้างซ่อมแซมแนวรั้ว รปภ.ด้านทิศ
ตะวันออก ที่ บน.๔ 

๑,๔๕๐,๐๐๐   จ้างโดยวิธีพิเศษ   บริษัท ใยบัว คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด    
                ๑,๔๕๐,๐๐๐    

 บริษัท ใยบัว คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด    
                ๑,๔๕๐,๐๐๐    

เป็นราคา          
ที่เหมาะสม 

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


