
๑. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุการสร้าง ๒๘๕,๓๕๔.๔๐ บาท ๒๘๕,๓๕๔.๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน คิว เซอร์วิส ร้าน คิว เซอร์วิส เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๐๔/๖๑

ผลิตกระสุนขนาดเล็ก ๒๘๕,๓๕๔.๔๐ บาท ๒๘๕,๓๕๔.๔๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๕ ก.พ.๖๑

จ านวน ๑๑๕ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๒. ซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในการผลิต ๑๘๐,๓๗๐ บาท ๑๘๐,๓๗๐ บาท " ร้าน เอส.อาร์.ว.ีซัพพลาย ร้าน เอส.อาร์.ว.ีซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๐๖/๖๑

ดินระเบดิท าลาย ทเีอน็ท ีขนาด ๑/๒ ปอนด์ ๑๘๐,๓๗๐ บาท ๑๘๐,๓๗๐ บาท ลง ๖ ก.พ.๖๑

จ านวน ๘ รายการ

๓. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๙๗,๙๙๘ บาท ๙๗,๙๙๘ บาท " ร้าน อีโค่ พลัส ร้าน อีโค่ พลัส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๐/๖๑

ผกง.สพ.ทอ.และ กรก.สพ.ทอ. ๙๗,๙๙๘ บาท ๙๗,๙๙๘ บาท ลง ๕ ก.พ.๖๑

จ านวน ๓๑ เคร่ือง

๔. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๙๙,๙๖๙.๒๗ บาท ๔๙๙,๙๖๙.๒๗ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๑/๖๑

รถยกลูกระเบดิ ๔๙๙,๙๖๙.๒๗ บาท ๔๙๙,๙๖๙.๒๗ บาท ลง ๑๓ ก.พ.๖๑

จ านวน ๑๐ รายการ

๕. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๙๙,๙๙๑ บาท ๔๙๙,๙๙๑ บาท " ร้าน สหการค้า ร้าน สหการค้า " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๒/๖๑

LAU-5002 B/A ๔๙๙,๙๙๑ บาท ๔๙๙,๙๙๑ บาท ลง ๑๓ ก.พ.๖๑

จ านวน ๒๔ รายการ

๖. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุการด าเนนิการ ๔๘๙,๗๗๐.๒๒ บาท ๔๘๙,๗๗๐.๒๒ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๓/๖๑

จัดซ้ือจัดจ้าง ๔๘๙,๗๗๐.๒๒ บาท ๔๘๙,๗๗๐.๒๒ บาท ลง ๑๔ ก.พ.๖๑

จ านวน ๔๑ รายการ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๒๘ เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๒๘ เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๗. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๒๙๙,๕๕๐.๗๘ บาท ๒๙๙,๕๕๐.๗๘ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๔/๖๑

รถพว่งบรรทกุลูกระเบดิ ๒๙๙,๕๕๐.๗๘ บาท ๒๙๙,๕๕๐.๗๘ บาท ถูกต้องตาม ลง ๑๔ ก.พ.๖๑

จ านวน ๑ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๘. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๙๙,๙๙๘ บาท ๔๙๙,๙๙๘ บาท " ร้าน อาร์ เอ ครุภณัฑ์ ร้าน อาร์ เอ ครุภณัฑ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๕/๖๑

LAU-68 B/A ๔๙๙,๙๙๘ บาท ๔๙๙,๙๙๘ บาท ลง ๑๔ ก.พ.๖๑

จ านวน ๑๗ รายการ

๙. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๙,๙๖๒.๖๒ บาท ๔๙,๙๖๒.๖๒ บาท " ร้าน สุกรี เอน็จิเนยีร่ิง ร้าน สุกรี เอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๖/๖๑

Bomb Rack AERO-14B-G ๔๙,๙๖๒.๖๒ บาท ๔๙,๙๖๒.๖๒ บาท ลง ๑๔ ก.พ.๖๑

จ านวน ๕ รายการ

๑๐. ซ้ือ Argon Ultra High Purity ๑๗๔,๑๔๒.๕๐ บาท ๑๗๔,๑๔๒.๕๐ บาท " บ.ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) บ.ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๗/๖๑

(เฉพาะกา๊ซ) ๑๗๔,๑๔๒.๕๐ บาท ๑๗๔,๑๔๒.๕๐ บาท ลง ๑๔ ก.พ.๖๑

จ านวน ๕๐ ทอ่

๑๑. ซ้ือวัสดุสับสนนุการผลิต ๓๒๔,๔๐๐ บาท ๓๒๔,๔๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒๐/๖๑

กระสุนสัญญาณควัน ลบ.ฝึก ๕ ปอนด์ ๓๒๔,๔๐๐ บาท ๓๒๔,๔๐๐ บาท ลง ๒๑ ก.พ.๖๑

จ านวน ๑๔ รายการ

๑๒. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๙๙,๙๙๓ บาท ๔๙๙,๙๙๓ บาท " ร้าน เจ วี เอ็นจิเนียร่ิง ร้าน เจ วี เอ็นจิเนียร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒๑/๖๑

รถเกราะคอนดอร์ ๔๙๙,๙๙๓ บาท ๔๙๙,๙๙๓ บาท ลง ๒๒ ก.พ.๖๑

จ านวน ๑๒๖ รายการ



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๒๘ เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๓. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุงอปุกรณ์ ๒๙๙,๙๘๘ บาท ๒๙๙,๙๘๘ บาท ร้าน เอน็ เจ มาร์เกต็ต้ิง ร้าน เอน็ เจ มาร์เกต็ต้ิง เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒๕/๖๑

เลียนเสียงปนืใหญ่ ๒๙๙,๙๘๘ บาท ๒๙๙,๙๘๘ บาท ถูกต้องตาม ลง ๒๒ ก.พ.๖๑

จ านวน ๔๒ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๑๔. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๙,๙๕๓.๙๓ บาท ๔๙,๙๕๓.๙๓ บาท " ร้าน คิว เซอร์วิส ร้าน คิว เซอร์วิส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒๖/๖๑

Bomb Rack B-37K ๔๙,๙๕๓.๙๓ บาท ๔๙,๙๕๓.๙๓ บาท ลง ๒๒ ก.พ.๖๑

จ านวน ๗ รายการ

๑๕. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุงรถเกราะ ๔๙๙,๙๙๒ บาท ๔๙๙,๙๙๒ บาท " ร้าน โอ พ ีแอล การค้า ร้าน โอ พ ีแอล การค้า " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒๗/๖๑

V-150 ๔๙๙,๙๙๒ บาท ๔๙๙,๙๙๒ บาท ลง ๒๒ ก.พ.๖๑

จ านวน ๑๑๗ รายการ

๑๖. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุการผลิต ๔๙๙,๙๙๗ บาท ๔๙๙,๙๙๗ บาท " ร้าน เอม็.โอ.พ ีคุรุภณัฑ์ ร้าน เอม็.โอ.พ ีคุรุภณัฑ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒๘/๖๑

กระสุน ๒๐ มม. (อปุกรณ์นริภยั) ๔๙๙,๙๙๗ บาท ๔๙๙,๙๙๗ บาท ลง ๒๒ ก.พ.๖๑

จ านวน ๓๐ รายการ


