
๑. จ้างซ่อมเคร่ืองกดัสร้าง ๓๓๐,๐๐๐ บาท ๓๓๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั เสนอราคา ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๔๘/๖๒

เคร่ืองมอื ยี่หอ้ FRIEDRICH DECKEL ๓๓๐,๐๐๐ บาท ๓๓๐,๐๐๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๑๘ ม.ีค.๖๒

รุ่น FP-1 Serial No.35080 ความประสงค์

จ านวน ๑ เคร่ือง ของทางราชการ

๒. จ้างซ่อมเคร่ืองเหลารางปนื  ๑๖๕,๐๐๐ บาท ๑๖๕,๐๐๐ บาท " บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๔๙/๖๒

ยี่หอ้ MINNEAPOLIS MINN ๑๖๕,๐๐๐ บาท ๑๖๕,๐๐๐ บาท ลง ๑๘ ม.ีค.๖๒

รุ่น 470 Serial No.1892957

จ านวน ๑ เคร่ือง

๓. จ้างซ่อมเคร่ืองไสนอน ๑๖๕,๐๐๐ บาท ๑๖๕,๐๐๐ บาท " บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๕๐/๖๒

ยี่หอ้ VEMA Serial No.6870 ๑๖๕,๐๐๐ บาท ๑๖๕,๐๐๐ บาท ลง ๒๐ ม.ีค.๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง

๔. จ้างซ่อมเคร่ืองพน่ทราย ๓๕๐,๐๐๐ บาท ๓๕๐,๐๐๐ บาท " ร้าน นัฐ มาร์เก็ตต้ิง ร้าน นัฐ มาร์เก็ตต้ิง " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๕๑/๖๒

ยี่หอ้ EMPRIE CAT รุ่น 3648SRC-4 ๓๕๐,๐๐๐ บาท ๓๕๐,๐๐๐ บาท ลง ๒๐ ม.ีค.๖๒

Serial No.90218

จ านวน ๑ เคร่ือง

๕. จ้างซ่อมเคร่ืองปั๊ม ๑๕๕,๐๐๐ บาท ๑๕๕,๐๐๐ บาท " บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๕๒/๖๒

ขนาด ๗.๕ ตัน ยี่หอ้ BENCHMASTER ๑๕๕,๐๐๐ บาท ๑๕๕,๐๐๐ บาท ลง ๒๐ ม.ีค.๖๒

รุ่น 7S1 Serial No.5701

จ านวน ๑ เคร่ือง

๖. ซ้ือ ส.ส.ต. (สายพลาธิการ) ๓๖,๐๐๐ บาท ๓๖,๐๐๐ บาท " ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๒๐๐/๖๒

จ านวน ๒๘ รายการ ๓๖,๐๐๐ บาท ๓๖,๐๐๐ บาท ลง ๒๐ ม.ีค.๖๒

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม ๒๕๖๒                           แบบ สขร.๑

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

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม ๒๕๖๒                           แบบ สขร.๑

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

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๗. ซ้ือวัสดุส านกังาน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ๑๓๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน อนิเตอร์ เซ็นเตอร์ ร้าน อนิเตอร์ เซ็นเตอร์ เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๒๐๑/๖๒

และซ่อมบ ารุง (ค่าวัสดุ) ๑๓๐,๐๐๐ บาท ๑๓๐,๐๐๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๒๐ ม.ีค.๖๒

จ านวน ๓ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ


