
๑. จ้างซ่อมเคร่ืองกลึงขนาดกลาง ๑๖๙,๐๐๐ บาท ๑๖๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง ร้าน เอ เอฟ เทรดด้ิง เสนอราคา ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๓๑/๖๒

หมายเลข (S/N) Z1N41153  ๑๖๙,๐๐๐ บาท ๑๖๙,๐๐๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๒ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง ความประสงค์

ของทางราชการ

๒. จ้างซ่อมเคร่ืองกลึงขนาดกลาง ๑๙๐,๐๐๐ บาท ๑๙๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๓๒/๖๒

หมายเลข (S/N) Z1W61329  ๑๙๐,๐๐๐ บาท ๑๙๐,๐๐๐ บาท ลง ๒ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง

๓. จ้างซ่อมเคร่ืองกลึงขนาดกลาง ๑๙๐,๐๐๐ บาท ๑๙๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๓๕/๖๒

หมายเลข (S/N) Z1W61334 ๑๙๐,๐๐๐ บาท ๑๙๐,๐๐๐ บาท ลง ๒ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง

๔. จ้างซ่อมเคร่ืองกลึงขนาดกลาง ๑๙๐,๐๐๐ บาท ๑๙๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๓๖/๖๒

หมายเลข (S/N) Z1W61332 ๑๙๐,๐๐๐ บาท ๑๙๐,๐๐๐ บาท ลง ๒ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง

๕. ซ้ือวัสดุ ส.ส.ต.(พลาธิการ) ๙๙,๙๙๓ บาท ๙๙,๙๙๓ บาท " ร้าน อโีค่ พลัส ร้าน อโีค่ พลัส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๖/๖๒

สนบัสนนุ กรก.สพ.ทอ. ๙๙,๙๙๓ บาท ๙๙,๙๙๓ บาท ลง ๒ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ งาน

๖. ซ้ือวัสดุส านกังานสนบัสนนุ ๘๙,๙๑๖ บาท ๘๙,๙๑๖ บาท " ร้าน ส.พนูทรัพย์ ร้าน ส.พนูทรัพย์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๗/๖๒

บก.สพ.ทอ. ๘๙,๙๑๖ บาท ๘๙,๙๑๖ บาท ลง ๒ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ งาน

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๗. ซ้ืออะไหล่เคร่ืองก าเนดิไอน้ า ๔๙,๒๐๐ บาท ๔๙,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน แบงค์ เทรดด้ิง ร้าน แบงค์ เทรดด้ิง เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๘/๖๒

แบบไฟฟา้ ๔๙,๒๐๐ บาท ๔๙,๒๐๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๑๕ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๘. ซ้ืออะไหล่เคร่ืองมว้น ๔๙,๓๗๗ บาท ๔๙,๓๗๗ บาท " ร้าน เอน็ เจ มาร์เกต็ต้ิง ร้าน เอน็ เจ มาร์เกต็ต้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๙/๖๒

ประกอบสายชนวนไวเข้าโครงไม ้ ๔๙,๓๗๗ บาท ๔๙,๓๗๗ บาท ลง ๑๕ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ รายการ

๙. ซ้ืออะไหล่เคร่ืองบดสารเคมี ๔๘,๕๙๐ บาท ๔๘,๕๙๐ บาท " ร้าน ขุนทอง เอ็นจิเนียร่ิง ร้าน ขุนทอง เอ็นจิเนียร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๐/๖๒

แบบค้อน ๔๘,๕๙๐ บาท ๔๘,๕๙๐ บาท ลง ๑๕ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ รายการ

๑๐. ซ้ืออะไหล่เคร่ืองก าเนดิไอน้ า ๘๙,๔๐๐ บาท ๘๙,๔๐๐ บาท " ร้าน ดี บ ีเอน็จิเนยีร่ิง ร้าน ดี บ ีเอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๑/๖๒

รุ่น SPHV-15-2 ๘๙,๔๐๐ บาท ๘๙,๔๐๐ บาท ลง ๑๕ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ รายการ

๑๑. ซ้ืออะไหล่เคร่ืองผสมสารเคมี ๘๗,๒๙๐ บาท ๘๗,๒๙๐ บาท " ร้าน โอ พ ีแอล การค้า ร้าน โอ พ ีแอล การค้า " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๒/๖๒

แบบแหง้ ขนาด ๒ ลิตร ๘๗,๒๙๐ บาท ๘๗,๒๙๐ บาท ลง ๑๕ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ รายการ

๑๒. ซ้ืออะไหล่เคร่ืองผสมสารเคมี ๘๗,๔๒๐ บาท ๘๗,๔๒๐ บาท " ร้าน ดับเบิ้ลยู มาร์เกต็ต้ิง ร้าน ดับเบิ้ลยู มาร์เกต็ต้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๓/๖๒

แบบแหง้ ขนาด ๑๐ ลิตร ๘๗,๔๒๐ บาท ๘๗,๔๒๐ บาท ลง ๑๕ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ รายการ



                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๓. ซ้ืออะไหล่เคร่ืองก ากบั ๑๙๓,๙๖๐ บาท ๑๙๓,๙๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เชน เทรดด้ิง ร้าน เชน เทรดด้ิง เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๔/๖๒

เคร่ืองหมาย (Marking Device) ๑๙๓,๙๖๐ บาท ๑๙๓,๙๖๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๑๕ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๑๔. ซ้ืออะไหล่เคร่ืองอดั ๒๙๓,๐๐๐ บาท ๒๙๓,๐๐๐ บาท " ร้าน รุ่งเจริญ เซ็นเตอร์ ร้าน รุ่งเจริญ เซ็นเตอร์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๕/๖๒

TNT (AHP) ๒๙๓,๐๐๐ บาท ๒๙๓,๐๐๐ บาท ลง ๑๕ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ รายการ

๑๕. ซ้ือวัสดุเพื่อจัดท าเอกสาร ๖๙,๙๙๖ บาท ๖๙,๙๙๖ บาท " ร้าน สุรีย์พร  ซัพพลาย ร้าน สุรีย์พร  ซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๖/๖๒

คู่มอื ๖๙,๙๙๖ บาท ๖๙,๙๙๖ บาท ลง ๓๐ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ งาน

๑๖. ซ้ือวัสดุส านกังานสนบัสนนุ ๙๙,๙๖๙ บาท ๙๙,๙๖๙ บาท " ร้าน ทรัพย์อนนัต์ ร้าน ทรัพย์อนนัต์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๗/๖๒

กวก.สพ.ทอ. ๙๙,๙๖๙ บาท ๙๙,๙๖๙ บาท ลง ๓๐ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ งาน

๑๗. ซ้ือพสัดุเพื่อการฝึกศึกษา ๕๙,๙๙๓ บาท ๕๙,๙๙๓ บาท " ร้าน อโีค่ พลัส ร้าน อโีค่ พลัส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๘/๖๒

ก าลังส ารอง ๕๙,๙๙๓ บาท ๕๙,๙๙๓ บาท ลง ๓๐ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ งาน

๑๘. ซ้ือวัสดุส านกังานสนบัสนนุ ๗๙,๙๙๐ บาท ๗๙,๙๙๐ บาท " ร้าน เอเอฟ เทรดด้ิง ร้าน เอเอฟ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘๙/๖๒

กรว.๓ สพ.ทอ. ๗๙,๙๙๐ บาท ๗๙,๙๙๐ บาท ลง ๓๐ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ งาน



                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๙. ซ้ือวัสดุ ส.ส.ต.(พลาธิการ) ๙๓,๙๘๐ บาท ๙๓,๙๘๐ บาท " ร้าน เอเอฟ เทรดด้ิง ร้าน เอเอฟ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๐/๖๒

สนบัสนนุ นขต.สพ.ทอ.คร้ังที่ ๑ ๙๓,๙๘๐ บาท ๙๓,๙๘๐ บาท ลง ๓๐ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ งาน

๒๐. ซ้ือวัสดุส านกังานสนบัสนนุ ๙๒,๙๙๕ บาท ๙๒,๙๙๕ บาท " ร้าน อโีค่ พลัส ร้าน อโีค่ พลัส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๑/๖๒

กรก.สพ.ทอ. ๙๒,๙๙๕ บาท ๙๒,๙๙๕ บาท ลง ๓๐ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ งาน

๒๑. ซ้ือวัสดุส านกังานสนบัสนนุ ๙๙,๙๙๐ บาท ๙๙,๙๙๐ บาท " ร้าน รุ่งทรัพย์การค้า ร้าน รุ่งทรัพย์การค้า " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๒/๖๒

กกบ.บก.สพ.ทอ. ๙๙,๙๙๐ บาท ๙๙,๙๙๐ บาท ลง ๒๔ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ งาน

๒๒. ซ้ือวัสดุส านกังานสนบัสนนุ ๘๗,๙๙๕ บาท ๘๗,๙๙๕ บาท " ร้าน รุ่งทรัพย์การค้า ร้าน รุ่งทรัพย์การค้า " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๓/๖๒

กรว.๕ สพ.ทอ.และ ผกง.สพ.ทอ. ๘๗,๙๙๕ บาท ๘๗,๙๙๕ บาท ลง ๒๔ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ งาน

๒๓. ซ้ือวัสดุส านกังานสนบัสนนุ ๘๙,๙๘๐ บาท ๘๙,๙๘๐ บาท " ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๔/๖๒

กทว.สพ.ทอ.และ กคล.สพ.ทอ. ๘๙,๙๘๐ บาท ๘๙,๙๘๐ บาท ลง ๒๔ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ งาน

๒๔. ซ้ือวัสดุส านกังานสนบัสนนุ ๙๙,๙๗๐ บาท ๙๙,๙๗๐ บาท " ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๕/๖๒

กพว.สพ.ทอ. ๙๙,๙๗๐ บาท ๙๙,๙๗๐ บาท ลง ๒๔ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ งาน



                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๕. ซ้ือวัสดุส านกังานสนบัสนนุ ๗๙,๙๙๐ บาท ๗๙,๙๙๐ บาท " ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๖/๖๒

กรว.๑ สพ.ทอ. ๗๙,๙๙๐ บาท ๗๙,๙๙๐ บาท ลง ๒๔ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ งาน

๒๖. ซ้ือวัสดุส านกังานสนบัสนนุ ๗๙,๙๙๕ บาท ๗๙,๙๙๕ บาท " ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๗/๖๒

กรว.๒ สพ.ทอ. ๗๙,๙๙๕ บาท ๗๙,๙๙๕ บาท ลง ๒๔ ม.ค.๖๒

จ านวน ๑ งาน


