
๑. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุการซ่อมบ ารุง ๑๙๙,๔๓๒ บาท ๑๙๙,๔๓๒ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๖๔/๖๑

อปุกรณ์ภาคพื้นสายสรรพาวุธ ๑๙๙,๔๓๒ บาท ๑๙๙,๔๓๒ บาท ถูกต้องตาม ลง ๑๕ ม.ิย.๖๑

จ านวน ๑๕ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๒. ซ้ือวัสดุและอะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๗๐,๐๐๐ บาท ๔๗๐,๐๐๐ บาท " ร้าน คิว เซอร์วิส ร้าน คิว เซอร์วิส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๖๕/๖๑

อาวุธ และบริภณัฑ์สรรพาวุธ ๔๗๐,๐๐๐ บาท ๔๗๐,๐๐๐ บาท ลง ๒๕ ม.ิย.๖๑

จ านวน ๒๐ รายการ

๓. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๓,๗๕๐ บาท ๓,๗๕๐ บาท " ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๖๖/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในโครงการอบรมการใช้งาน ๓,๗๕๐ บาท ๓,๗๕๐ บาท

และการซ่อมบ ารุง Gas Recharging Unit (GCU-30/E)

จ านวน ๓ รายการ

๔. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท " ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๖๘/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในโครงการอบรมระบบเปา้อากาศ ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท

อตัโนมติั แบบ RM-30B

จ านวน ๒ รายการ

๕. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๗,๕๐๐ บาท ๗,๕๐๐ บาท " ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๖๙/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในโครงการอบรมการใช้งาน ๗,๕๐๐ บาท ๗,๕๐๐ บาท

และการซ่อมบ ารุงบริภณัฑ์สรรพาวุธอเิล็กทรอนกิส์ บ.ขฝ.๑

จ านวน ๓ รายการ

๖. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๓,๗๔๘ บาท ๓,๗๔๘ บาท " ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๐/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในโครงการอบรมการใช้งาน ๓,๗๔๘ บาท ๓,๗๔๘ บาท

และการซ่อมบ ารุงระบบ DASH

จ านวน ๖ รายการ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๐ เดือน มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๐ เดือน มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๗. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๑๑,๒๕๐ บาท ๑๑,๒๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๑/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในโครงการฝึกอบรมส าหรับ ๑๑,๒๕๐ บาท ๑๑,๒๕๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๒๐ ม.ิย.๖๑

ผู้จบการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.จ าพวกช่างสรรพาวุธ ความประสงค์

จ านวน ๓ รายการ ของทางราชการ

๘. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๒๔,๐๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐ บาท " ร้าน อโีค่ พลัส ร้าน อโีค่ พลัส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๒/๖๑

กรว.๕ สพ.ทอ. ๒๔,๐๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐ บาท ลง ๒๒ ม.ิย.๖๑

จ านวน ๑๓ รายการ

๙. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๓๒,๙๙๙ บาท ๓๒,๙๙๙ บาท " ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๓/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในหลักสูตร เจ้าหนา้ที่เทคนคิ ๓๒,๙๙๙ บาท ๓๒,๙๙๙ บาท ลง ๒๒ ม.ิย.๖๑

ท าลายวัตถุระเบดิ รุ่นที่ ๑๕

จ านวน ๑๐ รายการ

๑๐. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๓๙,๙๙๘ บาท ๓๙,๙๙๘ บาท " ร้าน อโีค่ พลัส ร้าน อโีค่ พลัส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๔/๖๑

กพว.สพ.ทอ. ๓๙,๙๙๘ บาท ๓๙,๙๙๘ บาท ลง ๒๒ ม.ิย.๖๑

จ านวน ๘ รายการ

๑๑. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๗๙,๙๙๖ บาท ๗๙,๙๙๖ บาท " บ.เซ็นทรัล สุพรีม จ ากัด บ.เซ็นทรัล สุพรีม จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๕/๖๑

กรว.๓ สพ.ทอ. ๗๙,๙๙๖ บาท ๗๙,๙๙๖ บาท ลง ๒๒ ม.ิย.๖๑

จ านวน ๘ รายการ

๑๒. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๗๙,๐๐๐ บาท ๗๙,๐๐๐ บาท " บ.เซ็นทรัล สุพรีม จ ากัด บ.เซ็นทรัล สุพรีม จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๖/๖๑

กคล.สพ.ทอ., กรว.๑ สพ.ทอ., ๗๙,๐๐๐ บาท ๗๙,๐๐๐ บาท ลง ๒๒ ม.ิย.๖๑

กรว.๒ สพ.ทอ., กรว.๓ สพ.ทอ.

จ านวน ๒๔ รายการ



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๐ เดือน มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๑๓. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๖๐,๐๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัล สุพรีม จ ากัด บ.เซ็นทรัล สุพรีม จ ากัด เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๗/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในการฝึกศึกษา ๖๐,๐๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๒๖ ม.ิย.๖๑

ก าลังส ารอง (รหสั ทอ.๒๒๐๕) ความประสงค์

จ านวน ๕ รายการ ของทางราชการ

๑๔. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๘๘,๙๙๙ บาท ๘๘,๙๙๙ บาท " ร้าน อโีค่ พลัส ร้าน อโีค่ พลัส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๘/๖๑

กรก.สพ.ทอ., ผกง.สพ.ทอ., ๘๘,๙๙๙ บาท ๘๘,๙๙๙ บาท ลง ๒๖ ม.ิย.๖๑

กวก.สพ.ทอ., กพว.สพ.ทอ.

จ านวน ๓๐ รายการ

๑๕. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๗๙,๙๙๙ บาท ๗๙,๙๙๙ บาท " ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๙/๖๑

กรว.๒ สพ.ทอ. ๗๙,๙๙๙ บาท ๗๙,๙๙๙ บาท ลง ๒๙ ม.ิย.๖๑

จ านวน ๑๗ รายการ

๑๖. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๘๐,๐๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐ บาท " ร้าน อโีค่ พลัส ร้าน อโีค่ พลัส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๐/๖๑

กรว.๕ สพ.ทอ.และ กวก.สพ.ทอ. ๘๐,๐๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐ บาท ลง ๒๙ ม.ิย.๖๑

จ านวน ๑๘ รายการ

๑๗. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๙๐,๐๐๐ บาท ๙๐,๐๐๐ บาท " ร้าน อโีค่ พลัส ร้าน อโีค่ พลัส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๑/๖๑

กคล.สพ.ทอ.และ กทว.สพ.ทอ. ๙๐,๐๐๐ บาท ๙๐,๐๐๐ บาท ลง ๒๙ ม.ิย.๖๑

จ านวน ๒๔ รายการ

๑๘. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๒,๔๘๐ บาท ๒,๔๘๐ บาท " ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๒/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในโครงการอบรมการซ่อมบ ารุง ๒,๔๘๐ บาท ๒,๔๘๐ บาท

ปนืใหญ่อากาศ ขนาด ๒๗ มม. Mauser BK-27

จ านวน ๒ รายการ



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๐ เดือน มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๑๙. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๓/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในโครงการอบรมการใช้งาน ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท ถูกต้องตาม

เคร่ืองทดสอบระบบอาวุธของ บ.จ.๗ ความประสงค์

จ านวน ๓ รายการ ของทางราชการ

๒๐. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๓,๗๔๕ บาท ๓,๗๔๕ บาท " ร้าน อโีค่ พลัส ร้าน อโีค่ พลัส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๔/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในโครงการอบรมการใช้งาน ๓,๗๔๕ บาท ๓,๗๔๕ บาท

และบ ารุงรักษา Smokewinder

จ านวน ๒ รายการ

๒๑. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๓,๗๔๙ บาท ๓,๗๔๙ บาท " ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๕/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในโครงการพฒันาความสามารถ ๓,๗๔๙ บาท ๓,๗๔๙ บาท

ในการใช้ภาษาองักฤษของก าลังพล สพ.ทอ.

จ านวน ๒ รายการ

๒๒. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๒,๕๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท " ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๖/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในโครงการอบรม ๒,๕๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท

การซ่อมบ ารุง Pylon ของ บ.ข๒๐/ก

จ านวน ๓ รายการ

๒๓. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๘,๔๘๔ บาท ๘,๔๘๔ บาท " ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๗/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในการฝึกงานในหนา้ที่ ๘,๔๘๔ บาท ๘,๔๘๔ บาท

จ านวน ๘ รายการ

๒๔. ซ้ือพสัดุเคร่ืองเขียนเพื่อจ่าย ๘๙,๙๙๘ บาท ๘๙,๙๙๘ บาท " ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๘/๖๑

สนบัสนนุ กวก.สพ.ทอ. ๘๙,๙๙๘ บาท ๘๙,๙๙๘ บาท ลง ๒๙ ม.ิย.๖๑

จ านวน ๒๒ รายการ



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๐ เดือน มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๒๕. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๔๔,๙๗๔ บาท ๔๔,๙๗๔ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๙/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในหลักสูตร ช่างสรรพาวุธ ๔๔,๙๗๔ บาท ๔๔,๙๗๔ บาท ถูกต้องตาม ลง ๒๙ ม.ิย.๖๑

ส าหรับเรียนรู้ผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ รุ่นที่ ๑๓ ความประสงค์

จ านวน ๘ รายการ ของทางราชการ

๒๖. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท " ร้าน อโีค่ พลัส ร้าน อโีค่ พลัส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๐/๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ในโครงการอบรมการใช้งาน ๙๙,๙๙๘ บาท ๙๙,๙๙๘ บาท

และการเกบ็รักษาจรวด ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว

จ านวน ๓ รายการ

๒๗. ซ้ือพสัดุเคร่ืองเขียน ๙๙,๙๙๘ บาท ๙๙,๙๙๘ บาท " ร้าน คิว เซอร์วิส ร้าน คิว เซอร์วิส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๑/๖๑

และซ่อมบ ารุงเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๓๐๘,๙๒๙.๙๐ บาท ๓๐๘,๙๒๙.๙๐ บาท ลง ๒๖ ม.ิย.๖๑

กวก.สพ.ทอ.ใช้ราชการ

จ านวน ๒๔ รายการ

๒๘. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๗๐,๐๐๐ บาท ๗๐,๐๐๐ บาท " ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๓/๖๑

กวก.สพ.ทอ.กลุ่มงบงานบริหารและบริหารหนว่ย ๗๐,๐๐๐ บาท ๗๐,๐๐๐ บาท ลง ๒๙ ม.ิย.๖๑

ง ๔๑๐-๔ งบจัดท าเอกสารคู่มอื

จ านวน ๖ รายการ

๒๙. ซ้ือพสัดุเคร่ืองเขียนและซ่อม ๙๙,๙๙๖ บาท ๙๙,๙๙๖ บาท " ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๔/๖๑

บ ารุงเพื่อจ่ายสนบัสนนุ กคล.สพ.ทอ. ๙๙,๙๙๖ บาท ๙๙,๙๙๖ บาท ลง ๒๙ ม.ิย.๖๑

ใช้ราชการ

จ านวน ๒๔ รายการ

๓๐. ซ้ือพสัดุส าหรับท าความสะอาด ๘๙,๙๙๗ บาท ๘๙,๙๙๗ บาท " ร้าน อโีค่ พลัส ร้าน อโีค่ พลัส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๕/๖๑

เพื่อจ่ายสนบัสนนุ กพว.สพ.ทอ. ๘๙,๙๙๗ บาท ๘๙,๙๙๗ บาท ลง ๒๙ ม.ิย.๖๑

จ านวน ๑๘ รายการ



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๐ เดือน มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๓๑. ซ้ือวัสดุส านกังานและ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ๑๓๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๖/๖๑

ซ่อมบ ารุง (ค่าวัสดุ) ๑๓๐,๐๐๐ บาท ๑๓๐,๐๐๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๒๙ ม.ิย.๖๑

จ านวน ๓ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๓๒. ซ้ือ ส.ส.ต. (สายพลาธิการ) ๓๖,๐๐๐ บาท ๓๖,๐๐๐ บาท " ร้าน เอ็ม.โอ.พี คุรุภัณฑ์ ร้าน เอ็ม.โอ.พี คุรุภัณฑ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๗/๖๑

จ านวน ๒๘ รายการ ๓๖,๐๐๐ บาท ๓๖,๐๐๐ บาท ลง ๒๙ ม.ิย.๖๑


