
๑. จ๎างปรนนบิติับ ารุงชุดอปุกรณ์ ๑๐๑,๖๕๐ บาท ๑๐๑,๗๕๗ บาท เฉพาะเจาะจง บ.แอนทรอนคิ จ ากดั บ.แอนทรอนคิ จ ากดั เสนอราคา ใบส่ังจ๎างที่ จฉ.๑๔/๖๒

ควบคุมและประมวลผลการทดสอบ ๑๐๑,๖๕๐ บาท ๑๐๑,๖๕๐ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ งาน ความประสงค์

ของทางราชการ

๒. จ๎างปรนนบิติับ ารุงเคร่ืองนวด ๑๓๕,๐๐๐ บาท ๑๓๕,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังจ๎างที่ จฉ.๑๕/๖๒

(Special Rolling Machine Size 500 x 1,400 mm.) ๑๓๕,๐๐๐ บาท ๑๓๕,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ งาน

๓. จ๎างปรนนบิติับ ารุงเคร่ืองอดัดิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ๒๔๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังจ๎างที่ จฉ.๑๖/๖๒

ขับจรวด ๒๔๐,๐๐๐ บาท ๒๔๐,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ งาน

๔. จ๎างปรนนบิติับ ารุงเคร่ืองหา ๘๐,๗๘๕ บาท ๘๐,๗๘๕ บาท " บ.ย.ูพ.ีวี เซอร์วิส จ ากดั บ.ย.ูพ.ีวี เซอร์วิส จ ากดั " ใบส่ังจ๎างที่ จฉ.๑๗/๖๒

ปริมาณความร๎อนจากการจุดระเบดิ ๘๐,๗๘๕ บาท ๘๐,๗๘๕ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ งาน

๕. จ๎างปรนนบิติับ ารุงเคร่ือง ๘๓,๔๖๐ บาท ๘๓,๔๖๐ บาท " บ.อนิเตอร์ฟดี จ ากดั บ.อนิเตอร์ฟดี จ ากดั " ใบส่ังจ๎างที่ จฉ.๑๘/๖๒

ทดสอบความเหนยีวของดินขับจรวด  ๘๓,๔๖๐ บาท ๘๓,๔๖๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ งาน

๖. จ๎างปรนนบิติับ ารุงเคร่ือง ๙๘,๐๐๐ บาท ๙๘,๐๐๐ บาท " บ.เอ็นดีที อินสตรูเม๎นท์ (ปทท.) จ ากัด บ.เอ็นดีที อินสตรูเม๎นท์ (ปทท.) จ ากัด " ใบส่ังจ๎างที่ จฉ.๑๙/๖๒

X-Ray ส าหรับตรวจสอบจรวดอากาศ ๙๘,๐๐๐ บาท ๙๘,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ งาน

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๗. จ๎างปรนนบิติับ ารุงเคร่ือง ๔๙,๒๒๐ บาท ๔๙,๙๓๓.๓๓ บาท เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์ฟีด จ ากัด บ.อินเตอร์ฟีด จ ากัด เสนอราคา ใบส่ังจ๎างที่ จฉ.๒๐/๖๒

X-Ray ส าหรับตรวจสอบจรวดอากาศ ๔๙,๒๒๐ บาท ๔๙,๒๒๐ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ งาน ความประสงค์

ของทางราชการ

๘. จ๎างปรนนบิติับ ารุงเคร่ือง ๑๓๕,๐๐๐ บาท ๑๓๕,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังจ๎างที่ จฉ.๒๑/๖๒

นวดดินขับจรวด ชนดิปรับความเร็วของลูกกล้ิงได๎ ๑๓๕,๐๐๐ บาท ๑๓๕,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ งาน

๙. จ๎างปรนนบิติับ ารุงชุดอปุกรณ์ ๔๒๒,๒๒๒ บาท ๔๒๒,๒๒๒ บาท " บ.พรีซิชั่น อคิวิปเมนต์ จ ากดั บ.พรีซิชั่น อคิวิปเมนต์ จ ากดั " ใบส่ังจ๎างที่ จฉ.๒๕/๖๒

ส าหรับวิเคราะหห์า GRAIN SIZE ๔๒๒,๒๒๒ บาท ๔๒๒,๒๒๒ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

ของโลหะและโลหะผสม

จ านวน ๑ งาน

๑๐. จ๎างปรนนบิติับ ารุงเคร่ือง ๘๙,๐๐๐ บาท ๘๙,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังจ๎างที่ จฉ.๒๖/๖๒

High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) ๘๙,๐๐๐ บาท ๘๙,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ งาน

๑๑. จ๎างปรนนบิติับ ารุงเคร่ือง ๒๙๗,๖๗๔ บาท ๒๙๗,๖๗๔ บาท " บ.พรีซิชั่น อคิวิปเมนต์ จ ากดั บ.พรีซิชั่น อคิวิปเมนต์ จ ากดั " ใบส่ังจ๎างที่ จฉ.๒๗/๖๒

วิเคราะหโ์ลหะและโลหะผสม ๒๙๗,๖๗๔ บาท ๒๙๗,๖๗๔ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ งาน

๑๒. ซ้ือเคร่ืองเชื่อมระบบ MIG ๗๕,๐๐๐ บาท ๗๕,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑/๖๒

 ๓๕๐ แอมป ์ ๗๕,๐๐๐ บาท ๗๕,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ เคร่ือง



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๑๓. ซ้ือมอเตอร์หนิเจีย ๖๖,๐๐๐ บาท ๖๖,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๓/๖๒

ขนาด ๑๐ นิ้ว ๖๖,๐๐๐ บาท ๖๖,๐๐๐ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑๑ เคร่ือง ความประสงค์

ของทางราชการ

๑๔. ซ้ือแมแํรงตะเฆ ํ ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๔/๖๒

ขนาด ๓ ตัน ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๒ เคร่ือง

๑๕. ซ้ือสวํานไฟฟา้แบบโรตารี ๑๖,๐๐๐ บาท ๑๖,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๕/๖๒

จ านวน ๒ ตัว ๑๖,๐๐๐ บาท ๑๖,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

๑๖. ซ้ือเคร่ืองวัดระดับน้ า ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๖/๖๒

ด๎วยแสงเลเซอร์ ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ ชุด

๑๗. ซ้ือต๎ูอบความร๎อน ๓๖๑,๖๖๖.๖๗ บาท ๓๖๑,๖๖๖.๖๗ บาท " บ.คลาริตัส จ ากดั บ.คลาริตัส จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๗/๖๒

แบบสุญญากาศ ๓๖๑,๖๖๖.๖๗ บาท ๓๖๑,๖๖๖.๖๗ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ เคร่ือง

๑๘. ซ้ือเคร่ืองตัดพลาสมาํ ๖๐,๐๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๘/๖๒

๑๐๐ แอมป ์ ๖๐,๐๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ เร่ือง



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๑๙. ซ้ือชุดเคร่ืองมอืท าแนวกนัไฟ ๑๘๔,๕๐๐ บาท ๑๘๔,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๐/๖๒

คลังวัตถุระเบดิ  ๑๘๔,๕๐๐ บาท ๑๘๔,๕๐๐ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ ชุด ความประสงค์

ของทางราชการ

๒๐. ซ้ือเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑/๖๒

จ านวน ๔ เคร่ือง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

๒๑. ซ้ือรางติดอปุกรณ์ประกอบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท " บ.อนิโวสตาร์ จ ากดั บ.อนิโวสตาร์ จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒/๖๒

หมวกกนักระสุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๒๐ ชุด

๒๒. ซ้ือต๎ูนริภยัส าหรับเกบ็อาวุธ ๔๘๕,๐๐๐ บาท ๔๘๕,๐๐๐ บาท " ร๎าน พลังกรรํุงเรืองกจิ ร๎าน พลังกรรํุงเรืองกจิ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๓/๖๒

ยุทธภณัฑ์ ๔๘๕,๐๐๐ บาท ๔๘๕,๐๐๐ บาท ลง ๑๒ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑๐ ต๎ู

๒๓. ซ้ือเคร่ืองตัดโลหะ ๖,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๔/๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง ๖,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

๒๔. ซ้ือต๎ูนริภยัส าหรับเกบ็อาวุธ ๙๗,๐๐๐ บาท ๙๗,๐๐๐ บาท " ร๎าน พลังกรรํุงเรืองกจิ ร๎าน พลังกรรํุงเรืองกจิ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๕/๖๒

ยุทธภณัฑ์ ๙๗,๐๐๐ บาท ๙๗,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๒ ต๎ู



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๒๕. ซ้ือเคร่ืองวัดความดังกระสุน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๖/๖๒

วัตถุระเบดิและไพโรเทคนคิ ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ เคร่ือง ความประสงค์

ของทางราชการ

๒๖. ซ้ือรถยกลากกระสุนวัตถุระเบดิ ๔๕,๐๐๐ บาท ๔๕,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗/๖๒

ด๎วยมอื ขนาด ๓,๐๐๐ กก. (Hand Pallet Lift) ๔๕,๐๐๐ บาท ๔๕,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๓ คัน

๒๗. ซ้ือเคร่ืองกวนสารเคมี ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๘/๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

๒๘. ซ้ือเคร่ืองซีลสุญญากาศ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท " ร๎าน ปอ้มปราบ เทรดด้ิง ร๎าน ปอ้มปราบ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๙/๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลง ๑๖ ต.ค.๖๑

๒๙. ซ้ือเคร่ืองเจาะชิ้นสํวนอาวุธ ๓๖๐,๐๐๐ บาท ๓๖๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๒๐/๖๒

จ านวน ๒ เคร่ือง ๓๖๐,๐๐๐ บาท ๓๖๐,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

๓๐. ซ้ือเคร่ืองปอกสายไฮดรอลิค ๔๕,๐๐๐ บาท ๔๕,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๒๑/๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง ๔๕,๐๐๐ บาท ๔๕,๐๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๓๑. ซ้ือเคร่ืองถอดใสํยางอตัโนมติั ๖๘,๐๐๐ บาท ๖๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๒๒/๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง ๖๘,๐๐๐ บาท ๖๘,๐๐๐ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

ความประสงค์

ของทางราชการ

๓๒. ซ้ือเคร่ืองเจียอปุกรณ์สรรพาวุธ ๔๔๙,๔๐๐ บาท ๔๔๙,๔๐๐ บาท " บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๒๓/๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง ๔๔๙,๔๐๐ บาท ๔๔๙,๔๐๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

๓๓. ซ้ือชุดอปุกรณ์แรงดึง-แรงผลัก ๔๘๗,๙๒๐ บาท ๔๘๘,๒๕๑.๖๗ บาท " บ.พรีซิชั่น อคิวิปเมนต์ จ ากดั บ.พรีซิชั่น อคิวิปเมนต์ จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๒๔/๖๒

ขนาด ๕,๐๐๐ นวิตัน ๔๘๗,๙๒๐ บาท ๔๘๗,๙๒๐ บาท ลง ๑๑ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ ชุด

๓๔. ซ้ือกล๎องวัดระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท " ร๎าน ปอ้มปราบ เทรดด้ิง ร๎าน ปอ้มปราบ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๒๕/๖๒

ด๎วยแสงเลเซอร์ระยะไกล ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลง ๑๖ ต.ค.๖๑

จ านวน ๒ เคร่ือง

๓๕. ซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอร์ ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๒๖/๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท ลง ๑๒ ต.ค.๖๑

๓๖. ซ้ือชุดเคร่ืองมอืวัดคํา ๕๓,๕๐๐ บาท ๕๔,๗๐๓.๑๗ บาท " บ.พรีซิชั่น อคิวิปเมนต์ จ ากดั บ.พรีซิชั่น อคิวิปเมนต์ จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๒๗/๖๒

ความเปน็กรด-ดํางและคําการน าไฟฟา้ ๕๓,๕๐๐ บาท ๕๓,๕๐๐ บาท ลง ๑๒ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ ชุด



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๓๗. ซ้ือชุดอปุกรณ์ท าลาย ๔๙๘,๖๕๐ บาท ๔๙๘,๖๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.พชัร์ ซินดิเคท จ ากดั บ.พชัร์ ซินดิเคท จ ากดั เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๒๘/๖๒

วัตถุระเบดิ ๔๙๘,๖๕๐ บาท ๔๙๘,๖๕๐ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๑๒ ต.ค.๖๑

จ านวน ๕ ชุด ความประสงค์

ของทางราชการ

๓๘. ซ้ือกระเปา๋เกบ็ปนืกลมอื ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๒๙/๖๒

จ านวน ๔ ใบ ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท ลง ๑๒ ต.ค.๖๑

๓๙. ซ้ือเคร่ืองตรวจจับละอองน้ ามนั ๔๙๑,๘๐๗.๖๖ บาท ๔๙๑,๘๐๗.๖๖ บาท " บ.แมก็ซ์เพาเวอร์ ซิสเต็ม จ ากดั บ.แมก็ซ์เพาเวอร์ ซิสเต็ม จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๓๐/๖๒

(OIL VAPOR SENSOR) ๔๙๑,๘๐๗.๖๖ บาท ๔๙๑,๘๐๗.๖๖ บาท ลง ๑๖ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ เคร่ือง

๔๐. ซ้ืออะไหลํซํอมบ ารุง ๔๖๔,๐๔๔.๖๔ บาท ๔๙๖,๕๒๗.๗๖ บาท " ร๎าน เอน็ บ ีบ ีอเิล็คทริค ร๎าน เอน็ บ ีบ ีอเิล็คทริค " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๓๒/๖๒

Walk Through Metal Detector ๔๖๔,๐๔๔.๖๔ บาท ๔๖๔,๐๔๔.๖๔ บาท ลง ๑๘ ต.ค.๖๑

จ านวน ๔ รายการ

๔๑. ซ้ืออปุกรณ์ท าความสะอาด ๔๔๑,๓๐๐ บาท ๔๔๑,๓๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๓๓/๖๒

อาวุธปนื ๔๔๑,๓๐๐ บาท ๔๔๑,๓๐๐ บาท ลง ๑๘ ต.ค.๖๑

จ านวน ๕ รายการ

๔๒. ซ้ืออะไหลํซํอมบ ารุง ๔๙๘,๐๐๐ บาท ๔๙๘,๐๐๐ บาท " ร๎าน สักทองเคร่ืองเหล็ก ร๎าน สักทองเคร่ืองเหล็ก " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๓๔/๖๒

METAL DETECTORS PD6500i ๔๙๘,๐๐๐ บาท ๔๙๘,๐๐๐ บาท ลง ๑๘ ต.ค.๖๑

จ านวน ๓ รายการ



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๔๓. ซ้ือเปา้ปนื ๔๖๓,๖๘๐ บาท ๔๖๓,๖๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ดอส เทคโนโลยี จ ากดั บ.เอน็ดอส เทคโนโลยี จ ากดั เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๓๕/๖๒

จ านวน ๕ รายการ ๔๖๓,๖๘๐ บาท ๔๖๓,๖๘๐ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๑๒ ต.ค.๖๑

ความประสงค์

ของทางราชการ

๔๔. ซ้ือชุดอปุกรณ์ซํอมรถยก ๓๙๔,๓๐๐ บาท ๓๙๔,๓๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๓๖/๖๒

ลูกระเบดิ ๓๙๔,๓๐๐ บาท ๓๙๔,๓๐๐ บาท ลง ๑๖ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ ชุด

๔๕. ซ้ือเคร่ืองตรวจโลหะ ๒๒๙,๙๕๐ บาท ๒๒๙,๙๕๐ บาท " บ.ยี.เอ็ช.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด บ.ยี.เอ็ช.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๓๘/๖๒

แบบเดินผําน ๒๒๙,๙๕๐ บาท ๒๒๙,๙๕๐ บาท ลง ๑๘ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ ชุด

๔๖. ซ้ืออะไหลํเคร่ืองตัดสัญญาณ ๔๓๘,๑๖๕ บาท ๔๖๑,๗๐๕ บาท " บ.แอนทรอนคิ จ ากดั บ.แอนทรอนคิ จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๓๙/๖๒

โทรศัพทม์อืถือ ๔๓๘,๑๖๕ บาท ๔๓๘,๑๖๕ บาท ลง ๑๘ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ รายการ

๔๗. ซ้ือชุดอปุกรณ์ซํอมอาวุธ ๖๒,๐๐๐ บาท ๖๒,๐๐๐ บาท " บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๔๐/๖๒

จ านวน ๑ ชุด ๖๒,๐๐๐ บาท ๖๒,๐๐๐ บาท ลง ๑๒ ต.ค.๖๑

๔๘. ซ้ือเคร่ืองเชื่อมชิ้นสํวนอาวุธ ๑๔๗,๐๐๐ บาท ๑๔๗,๐๐๐ บาท " บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๔๑/๖๒

จ านวน ๑ เคร่ือง ๑๔๗,๐๐๐ บาท ๑๔๗,๐๐๐ บาท ลง ๑๒ ต.ค.๖๑



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๔๙. ซ้ือเคร่ืองปั๊มลม โรตาร่ี ๒๔,๐๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๔๒/๖๒

ขนาด ๓/๔ ก าลังมา๎ ๒๔,๐๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๑๒ ต.ค.๖๑

จ านวน ๒ เคร่ือง ความประสงค์

ของทางราชการ

๕๐. ซ้ือเคร่ืองสลักชิ้นสํวนอาวุธ ๔๒๘,๐๐๐ บาท ๔๒๘,๐๐๐ บาท " บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๔๓/๖๒

และบริภณัฑ์สรรพาวุธ ๔๒๘,๐๐๐ บาท ๔๒๘,๐๐๐ บาท ลง ๑๒ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ เคร่ือง

๕๑. ซ้ือวัสดุผลิตกระสุน ๓๒๒,๕๓๕.๓๖ บาท ๓๒๒,๕๓๕.๓๖ บาท " หจก.สยามอนิเตอร์อาร์มส์ หจก.สยามอนิเตอร์อาร์มส์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๔๔/๖๒

ขนาด .๓๘ นิ้ว (พาราฟนิ) ๓๒๒,๕๓๕.๓๖ บาท ๓๒๒,๕๓๕.๓๖ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑๕ รายการ

๕๒. ซ้ือวัสดุหบีหอํ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ๔๙๙,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๔๕/๖๒

(หมกึเคร่ืองท าเคร่ืองหมาย) ๔๙๙,๐๐๐ บาท ๔๙๙,๐๐๐ บาท ลง ๑๘ ต.ค.๖๑

จ านวน ๔ รายการ

๕๓. ซ้ืออะไหลํ Jammer 100 w ๖๖,๔๐๐ บาท ๖๖,๔๐๐ บาท " ร๎าน เอม็.โอ.พ ีครุภณัฑ์ ร๎าน เอม็.โอ.พ ีครุภณัฑ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๕๓/๖๒

จ านวน ๑ รายการ ๖๖,๔๐๐ บาท ๖๖,๔๐๐ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

๕๔. ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสนบัสนนุ ๔๒๕,๐๒๐ บาท ๔๒๕,๐๒๐ บาท " ร๎าน รํุงเจริญ เซ็นเตอร์ ร๎าน รํุงเจริญ เซ็นเตอร์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๕๔/๖๒

การซํอมบ ารุงบริภณัฑ์สรรพาวุธ ๔๒๕,๐๒๐ บาท ๔๒๕,๐๒๐ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๖ รายการ



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๕๕. ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสนบัสนนุ ๔๑๑,๕๖๔ บาท ๔๑๑,๕๖๔ บาท เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย ร๎าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๕๕/๖๒

การเกบ็รักษาบริภณัฑ์สรรพาวุธ ๔๑๑,๕๖๔ บาท ๔๑๑,๕๖๔ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๑๘ ต.ค.๖๑

จ านวน ๙ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๕๖. ซ้ือไมอ๎ดัยาง ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๑๕๐,๐๐๐ บาท " ร๎าน ดับเบิ้ลยู มาร์เกต็ต้ิง ร๎าน ดับเบิ้ลยู มาร์เกต็ต้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๕๖/๖๒

จ านวน ๑ รายการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๑๕๐,๐๐๐ บาท ลง ๑๘ ต.ค.๖๑

๕๗. ซ้ือวัสดุเพื่อใช๎ในการหบีหอํ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท " ร๎าน พลังกรรํุงเรืองกจิ ร๎าน พลังกรรํุงเรืองกจิ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๕๗/๖๒

จ านวน ๙ รายการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

๕๘. ซ้ือเวอร์เนยีร์ดิจิตอล ๕๖,๐๐๐ บาท ๕๖,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๖๑/๖๒

จ านวน ๘ ตัว ๕๖,๐๐๐ บาท ๕๖,๐๐๐ บาท ลง ๑๒ ต.ค.๖๑

๕๙. ซ้ือสวํานไขควงไร๎สาย ๑๒,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ บาท " บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๖๒/๖๒

พร๎อมชุดดอกไขควง ๒๕ ชิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ บาท ลง ๑๒ ต.ค.๖๑

จ านวน ๒ เคร่ือง

๖๐. ซ้ืออปุกรณ์ระบายความร๎อน ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท " บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๖๓/๖๒

เคร่ืองจักร ขนาด ๒๔ นิ้ว ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท ลง ๑๒ ต.ค.๖๑

จ านวน ๖ เคร่ือง



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๖๑. ซ้ือรถยกลากพาเลท ๒๘,๐๐๐ บาท ๒๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๖๔/๖๒

ชนดิยกสูง ๒๘,๐๐๐ บาท ๒๘,๐๐๐ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๑๒ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ คัน ความประสงค์

ของทางราชการ

๖๒. ซ้ือวัสดุเพื่อใช๎ในการผลิต ๔๑๓,๒๓๐ บาท ๔๑๓,๒๓๐ บาท " ร๎าน เจ วี เอน็จิเนยีร่ิง ร๎าน เจ วี เอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๖๕/๖๒

ลูกระเบดิขว๎างฝึก ทอ.แบบ ๐๕๑ ๔๑๓,๒๓๐ บาท ๔๑๓,๒๓๐ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๔ รายการ

๖๓. ซ้ือวัสดุเพื่อใช๎ในการผลิต ๔๗๘,๙๐๐ บาท ๔๗๘,๙๐๐ บาท " ร๎าน แบงค์ เทรดด้ิง ร๎าน แบงค์ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๖๖/๖๒

ลูกระเบดิขว๎างฝึก ทอ.แบบ ๐๕๑ ๔๗๘,๙๐๐ บาท ๔๗๘,๙๐๐ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๔ รายการ

๖๔. ซ้ือวัสดุจัดท าข๎อมลูการผลิต ๒๔๒,๓๓๐ บาท ๒๔๒,๓๓๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๖๘/๖๒

กระสุน ขนาด ๒๐ มม. ๒๔๒,๓๓๐ บาท ๒๔๒,๓๓๐ บาท ลง ๑๘ ต.ค.๖๑

จ านวน ๓๖ รายการ

๖๕. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุการประกอบ ๓๘๑,๔๓๑ บาท ๓๘๑,๔๓๑ บาท " ร๎าน อ ีซี ซี เทรดด้ิง ร๎าน อ ีซี ซี เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๖๙/๖๒

รวมกระสุน ขนาด ๒๐ มม. ๓๘๑,๔๓๑ บาท ๓๘๑,๔๓๑ บาท ลง ๑๘ ต.ค.๖๑

จ านวน ๒๙ รายการ

๖๖. ซ้ืออปุกรณ์นริภยัสนบัสนนุ ๔๙๖,๖๔๐ บาท ๔๙๖,๖๔๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๗๐/๖๒

การผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. ๔๙๖,๖๔๐ บาท ๔๙๖,๖๔๐ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๒๙ รายการ



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๖๗. ซ้ืออะไหลํเคร่ืองตรวจจับโลหะ ๔๖๖,๒๖๖.๖๘ บาท ๔๙๘,๙๐๕.๓๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอน็ บ ีบ ีอเิล็คทริค ร๎าน เอน็ บ ีบ ีอเิล็คทริค เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๗๒/๖๒

แบบเดินผําน ๔๖๖,๒๖๖.๖๘ บาท ๔๖๖,๒๖๖.๖๘ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๓ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๖๘. ซ้ืออะไหลํเคร่ืองทดสอบ ๔๙๐,๒๗๔ บาท ๔๙๔,๖๙๖.๖๕ บาท " บ.แอนทรอนคิ จ ากดั บ.แอนทรอนคิ จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๗๓/๖๒

Jammer ๔๙๐,๒๗๔ บาท ๔๙๐,๒๗๔ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๓ รายการ

๖๙. ซ้ือฝักดาบปลายปนื ๔๙๘,๖๑๐ บาท ๔๙๘,๖๑๐ บาท " หจก.ไทยงามอาภรณ์ หจก.ไทยงามอาภรณ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๗๔/๖๒

และสายสะพายปนืหนงั ๔๙๘,๖๑๐ บาท ๔๙๘,๖๑๐ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๔ รายการ

๗๐. ซ้ือวัสดุเพื่อใช๎ในการผลิต ๔๘๖,๔๘๔ บาท ๔๘๖,๔๘๔ บาท " ร๎าน เอน็ เจ มาร์เกต็ต้ิง ร๎าน เอน็ เจ มาร์เกต็ต้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๗๕/๖๒

ลูกระเบดิขว๎างควันสี ทอ. ๔๘๖,๔๘๔ บาท ๔๘๖,๔๘๔ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๙ รายการ

๗๑. ซ้ือวัสดุเพื่อใช๎ในการผลิต ๑๘๐,๓๗๐ บาท ๑๘๐,๓๗๐ บาท " ร๎าน ไอ เอม็ การค๎า ร๎าน ไอ เอม็ การค๎า " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๗๖/๖๒

ดินระเบดิท าลาย ทเีอน็ท ีขนาด ๑/๒ ปอนด์ ๑๘๐,๓๗๐ บาท ๑๘๐,๓๗๐ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๘ รายการ

๗๒. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุการสร๎าง ๒๕๗,๗๙๓.๕๐ บาท ๒๕๗,๗๙๓.๕๐ บาท " ร๎าน เอม็.โอ.พ ีคุรุภณัฑ์ ร๎าน เอม็.โอ.พ ีคุรุภณัฑ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๗๙/๖๒

ผลิตกระสุน ขนาดเล็ก ๒๕๗,๗๙๓.๕๐ บาท ๒๕๗,๗๙๓.๕๐ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑๐๓ รายการ



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๗๓. ซ้ือวัสดุเพื่อใช๎ในการผลิตควันสี ๔๓๒,๕๕๖ บาท ๔๓๒,๕๕๖ บาท เฉพาะเจาะจง ร๎าน ดับเบิ้ลยู มาร์เกต็ต้ิง ร๎าน ดับเบิ้ลยู มาร์เกต็ต้ิง เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๘๐/๖๒

ส าหรับอากาศยาน ๔๓๒,๕๕๖ บาท ๔๓๒,๕๕๖ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑๘ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๗๔. ซ้ือวัสดุใช๎เพื่อการเชื่อม ๑๑๘,๐๒๕ บาท ๑๑๘,๐๒๕ บาท " ร๎าน ดับเบิ้ลยู มาร์เกต็ต้ิง ร๎าน ดับเบิ้ลยู มาร์เกต็ต้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๘๑/๖๒

ประกอบเปลือกลูกระเบดิอเนกประสงค์ ๑๑๘,๐๒๕ บาท ๑๑๘,๐๒๕ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Casting 

จ านวน ๓ รายการ

๗๕. ซ้ือฝักดาบปลายปนื ๔๘๔,๐๐๐ บาท ๔๘๔,๐๐๐ บาท " บ.รอยัล ดีเฟนส์ จ ากดั บ.รอยัล ดีเฟนส์ จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๘๒/๖๑

และสายสะพายปนื ส าหรับทหารกองทหารเกยีรติยศ ๔๘๔,๐๐๐ บาท ๔๘๔,๐๐๐ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๒ รายการ

๗๖. ซ้ือวัสดุเพื่อใช๎ในการผลิต ๓๖๐,๓๙๕ บาท ๓๖๐,๓๙๕ บาท " ร๎าน เอส.อาร์.วี ซัพพลาย ร๎าน เอส.อาร์.วี ซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๘๓/๖๑

ดินระเบดิท าลาย ทเีอน็ท ีขนาด ๑ ปอนด์ ๓๖๐,๓๙๕ บาท ๓๖๐,๓๙๕ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ

๗๗. ซ้ือวัสดุเพื่อใช๎ในการผลิต ๓๗๒,๖๐๐ บาท ๓๗๒,๖๐๐ บาท " ร๎าน เอฟ เอฟ ฮาร์ดแวร์ ร๎าน เอฟ เอฟ ฮาร์ดแวร์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๘๔/๖๑

ลูกระเบดิขว๎างควันสี ทอ. ๓๗๒,๖๐๐ บาท ๓๗๒,๖๐๐ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๖ รายการ

๗๘. ซ้ือวัสดุใช๎เพื่อผลิตหแูขวน ๓๑๕,๓๐๐ บาท ๓๑๕,๓๐๐ บาท " บ.ไนซ์ พรอสเพอร์ จ ากดั บ.ไนซ์ พรอสเพอร์ จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๘๕/๖๑

และสนบัสนนุการผลิตลูกระเบดิฝึก ขนาด ๒๕ ปอนด์ ๓๑๕,๓๐๐ บาท ๓๑๕,๓๐๐ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๓ รายการ



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๗๙. ซ้ือวัสดุและอะไหลํซํอมบ ารุง ๔๑๔,๒๐๐ บาท ๔๑๔,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร๎าน ซี โอ ซัพพลาย ร๎าน ซี โอ ซัพพลาย เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๘๖/๖๑

อาวุธ และบริภณัฑ์สรรพาวุธ ๔๑๔,๒๐๐ บาท ๔๑๔,๒๐๐ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑๗ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๘๐. ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสนบัสนนุ ๔๘๙,๖๖๗.๙๙ บาท ๔๘๙,๖๖๗.๙๙ บาท " ร๎าน ท๏อป เทค เอ็นจิเนียริง ร๎าน ท๏อป เทค เอ็นจิเนียริง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๘๗/๖๑

งานตรวจวิเคราะหท์างเคม ีฟสิิกส์ ๔๘๙,๖๖๗.๙๙ บาท ๔๘๙,๖๖๗.๙๙ บาท ลง ๒๔ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑๗ รายการ

๘๑. ซ้ือวัสดุเข๎า-ถอดสายกระสุน ๑๓๙,๖๓๙ บาท ๑๓๙,๖๓๙ บาท " ร๎าน วี เอ ครุภณัฑ์ ร๎าน วี เอ ครุภณัฑ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๘๘/๖๑

จ านวน ๕๔ รายการ ๑๓๙,๖๓๙ บาท ๑๓๙,๖๓๙ บาท ลง ๒๙ ต.ค.๖๑

๘๒. ซ้ืออะไหลํซํอมบ ารุง Battery ๔๙๘,๘๓๔ บาท ๔๙๘,๘๓๔ บาท " ร๎าน เอน็ บ ีบ ีอเิล็คทริค ร๎าน เอน็ บ ีบ ีอเิล็คทริค " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๘๙/๖๑

ของ INU ๔๙๘,๘๓๔ บาท ๔๙๘,๘๓๔ บาท ลง ๒๙ ต.ค.๖๑

จ านวน ๕ รายการ

๘๓. ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสนบัสนนุงาน ๔๙๙,๙๘๖ บาท ๔๙๙,๙๘๖ บาท " บ.เอน็ดอส เทคโนโลยี จ ากดั บ.เอน็ดอส เทคโนโลยี จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๙๔/๖๒

เกบ็กู๎วัตถุระเบดิ ๔๙๙,๙๘๖ บาท ๔๙๙,๙๘๖ บาท ลง ๒๙ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑๘ รายการ

๘๔. ซ้ือ Argon Ultra High Purity  ๑๗๔,๑๔๒.๕๐ บาท ๑๗๔,๑๔๒.๕๐ บาท " บ.ลินเด๎ (ปทท.) จ ากดั (มหาชน) บ.ลินเด๎ (ปทท.) จ ากดั (มหาชน) " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๙๕/๖๒

 ( เฉพาะ ก๏าช ) ๑๗๔,๑๔๒.๕๐ บาท ๑๗๔,๑๔๒.๕๐ บาท ลง ๒๙ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ รายการ



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๘๕. ซ้ือ Smoke oil C-13 ๓๖๙,๐๐๐ บาท ๓๖๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๙๖/๖๒

จ านวน ๑ รายการ ๓๖๙,๐๐๐ บาท ๓๖๙,๐๐๐ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๒๙ ต.ค.๖๑

ความประสงค์

ของทางราชการ

๘๖. ซ้ืออปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตราย ๑๓๔,๘๗๔.๕๘ บาท ๑๓๔,๘๗๔.๕๘ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๙๗/๖๒

สํวนบคุคลสนบัสนนุงานทดสอบ ๑๓๔,๘๗๔.๕๘ บาท ๑๓๔,๘๗๔.๕๘ บาท ลง ๒๙ ต.ค.๖๑

อาวุธและบริภณัฑ์สายสรรพาวุธ

จ านวน ๑๐ รายการ

๘๗. ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสนบัสนนุงาน ๘๙,๙๕๐ บาท ๘๙,๙๕๐ บาท " บ.อนิโวสตาร์ จ ากดั บ.อนิโวสตาร์ จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๙๘/๖๒

ตรวจ และทดสอบอาวุธปนื ๘๙,๙๕๐ บาท ๘๙,๙๕๐ บาท ลง ๒๙ ต.ค.๖๑

จ านวน ๑ รายการ

๘๘. ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสนบัสนนุ ๓๖๓,๓๑๐ บาท ๓๖๓,๓๑๐ บาท " ร๎าน อ ีซี ซี เทรดด้ิง ร๎าน อ ีซี ซี เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๙๙/๖๒

การผลิต การเกบ็รักษา ๓๖๓,๓๑๐ บาท ๓๖๓,๓๑๐ บาท ลง ๒๙ ต.ค.๖๑

และการซํอมบ ารุงบริภณัฑ์สรรพาวุธ

จ านวน ๒๙ รายการ

๘๙. ซ้ืออะไหลํซํอมบ ารุง Battery ๔๓๒,๒๐๐ บาท ๔๓๒,๒๐๐ บาท " ร๎าน สักทองเคร่ืองเหล็ก ร๎าน สักทองเคร่ืองเหล็ก " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๐๐/๖๒

ของ DTC  ๔๓๒,๒๐๐ บาท ๔๓๒,๒๐๐ บาท ลง ๒๙ ต.ค.๖๑

จ านวน ๓ รายการ

๙๐. ซ้ือวัสดุใช๎เพื่อสนบัสนนุ ๓๕๙,๕๐๘ บาท ๓๕๙,๕๐๘ บาท " ร๎าน อโีคํ พลัส ร๎าน อโีคํ พลัส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๐๒/๖๒

การผลิตและบ ารุงรักษาลูกระเบดิฝึก ๓๕๙,๕๐๘ บาท ๓๕๙,๕๐๘ บาท ลง ๒๙ ต.ค.๖๑

ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ (บ.ข.๒๐/ก) 

จ านวน ๔๔ รายการ



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ๎าง
รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ๎าง

  ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ๎าง

๙๑. ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสนบัสนนุ ๓๙๙,๙๔๗.๔๓ บาท ๓๙๙,๙๔๗.๔๓ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๐๓/๖๒

งานบนัทกึสถานภาพ และงานเขียนแบบอาวุธ ๓๙๙,๙๔๗.๔๓ บาท ๓๙๙,๙๔๗.๔๓ บาท ถูกต๎องตาม ลง ๒๙ ต.ค.๖๑

และบริภณัฑ์สายสรรพาวุธ ความประสงค์

จ านวน ๔๗ รายการ ของทางราชการ

๙๒. ซ้ือน้ ามนัชโลมปนื ๔๕๙,๒๒๘ บาท ๔๕๙,๒๒๘ บาท " บ.ไทยยูนบิรอส จ ากดั บ.ไทยยูนบิรอส จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒๒/๖๒

จ านวน ๑ รายการ ๔๕๙,๒๒๘ บาท ๔๕๙,๒๒๘ บาท ลง ๑๘ ต.ค.๖๑

๙๓. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุโครงการ ๒,๔๙๙.๕๒ บาท ๒,๔๙๙.๕๒ บาท " ร๎าน เอม็.โอ.พ ีครุภณัฑ์ ร๎าน เอม็.โอ.พ ีครุภณัฑ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๓๐/๖๒

อบรมไฟฟา้ประยุกต์เพื่อวิเคราะหว์งจรวัตถุ ๒,๔๙๙.๕๒ บาท ๒,๔๙๙.๕๒ บาท

ระเบดิแสวงเคร่ือง รํุนที่ ๑, ๒ 

จ านวน ๑ งาน

๙๔. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุโครงการ ๓,๗๔๙.๐๕ บาท ๓,๗๔๙.๐๕ บาท " ร๎าน เอม็.โอ.พ ีครุภณัฑ์ ร๎าน เอม็.โอ.พ ีครุภณัฑ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๓๑/๖๒

พฒันาความสามารถในการใช๎ภาษาองักฤษ ๓,๗๔๙.๐๕ บาท ๓,๗๔๙.๐๕ บาท

ของก าลังพล สพ.ทอ.

จ านวน ๑ งาน

๙๕. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุโครงการ ๓,๗๔๕.๒๙ บาท ๓,๗๔๕.๒๙ บาท " ร๎าน เอม็.โอ.พ ีครุภณัฑ์ ร๎าน เอม็.โอ.พ ีครุภณัฑ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๓๒/๖๒

อบรมการใช๎งาน และซํอมบ ารุง ๓,๗๔๕.๒๙ บาท ๓,๗๔๕.๒๙ บาท

ระบบปอ้งกนัตนเองของ ฮ.

จ านวน ๑ งาน


