
๑. จ้างซ่อมเคร่ืองกลึงขนาดกลาง ๑๙๑,๐๐๐ บาท ๑๙๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน อโีค่ พลัส ร้าน อโีค่ พลัส เสนอราคา ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๓๘/๖๒

หมายเลข (S/N) Z1W61328  ๑๙๑,๐๐๐ บาท ๑๙๑,๐๐๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๕ ก.พ.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง ความประสงค์

ของทางราชการ

๒. จ้างซ่อมเคร่ืองกลึงขนาดกลาง ๑๙๑,๐๐๐ บาท ๑๙๑,๐๐๐ บาท " ร้าน อโีค่ พลัส ร้าน อโีค่ พลัส " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๓๙/๖๒

หมายเลข (S/N) Z1W61330  ๑๙๑,๐๐๐ บาท ๑๙๑,๐๐๐ บาท ลง ๕ ก.พ.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง

๓. จ้างซ่อมเคร่ืองกลึงขนาดกลาง ๑๙๑,๐๐๐ บาท ๑๙๑,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๔๐/๖๒

หมายเลข (S/N) Z1W61331 ๑๙๑,๐๐๐ บาท ๑๙๑,๐๐๐ บาท ลง ๕ ก.พ.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง

๔. จ้างซ่อมบ ารุงตู้อบสารเคม ี ๙๐,๐๐๐ บาท ๙๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๔๑/๖๒

หมายเลขเคร่ืองจักร D90S-T460245  ๙๐,๐๐๐ บาท ๙๐,๐๐๐ บาท ลง ๒๕ ก.พ.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง

๕. จ้างซ่อมบ ารุงตู้อบสารเคม ี ๙๐,๐๐๐ บาท ๙๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๔๒/๖๒

หมายเลขเคร่ืองจักร D90S-T1398718 ๙๐,๐๐๐ บาท ๙๐,๐๐๐ บาท ลง ๒๕ ก.พ.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง

๖. จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองผสม ๘๐,๐๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๔๓/๖๒

สารเคมแีบบเปยีก หมายเลขเคร่ืองจักร ๖๔๐๘๖ ๘๐,๐๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐ บาท ลง ๒๕ ก.พ.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๒๘ เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๒๘ เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๗. จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองผสม ๘๐,๐๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๔๔/๖๒

สารเคมแีบบเปยีก หมายเลขเคร่ืองจักร ๖๔๐๘๕ ๘๐,๐๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๒๕ ก.พ.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง ความประสงค์

ของทางราชการ

๘. จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองผลิตเมด็ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๓๐๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๔๕/๖๒

แสง-สี รูปทรงกระบอก ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๓๐๐,๐๐๐ บาท ลง ๒๕ ก.พ.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง

๙. จ้างซ่อมบ ารุงตู้อบสารเคม ี ๙๐,๐๐๐ บาท ๙๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๔๖/๖๒

หมายเลขเคร่ืองจักร D90S-T460247 ๙๐,๐๐๐ บาท ๙๐,๐๐๐ บาท ลง ๒๕ ก.พ.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง

๑๐. จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองผลิตเมด็ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒๐๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๔๗/๖๒

แสง-สี รูปทรงกลม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒๐๐,๐๐๐ บาท ลง ๒๕ ก.พ.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง

๑๑. ซ้ือวัสดุส านกังานสนบัสนนุ ๔๔,๙๕๕ บาท ๔๔,๙๕๕ บาท " บ.พคี มลิิทาร่ี เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั บ.พคี มลิิทาร่ี เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๘/๖๒

กวก.สพ.ทอ.และ กพว.สพ.ทอ. ๔๔,๙๕๕ บาท ๔๔,๙๕๕ บาท ลง ๑๔ ก.พ.๖๒

จ านวน ๑ งาน

๑๒. ซ้ือวัสดุ ส.ส.ต.(พลาธิการ) ๘๗,๙๙๕ บาท ๘๗,๙๙๕ บาท " บ.พคี มลิิทาร่ี เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั บ.พคี มลิิทาร่ี เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙๙/๖๒

สนบัสนนุ นขต.สพ.ทอ.คร้ังที่ ๒ ๘๗,๙๙๕ บาท ๘๗,๙๙๕ บาท ลง ๑๘ ก.พ.๖๒

จ านวน ๑ งาน


