
๑. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุการซ่อมบ ารุง ๑๙๙,๔๓๒ บาท ๑๙๙,๔๓๒ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๗๗/๖๒

อปุกรณ์ภาคพื้นสายสรรพาวุธ ๑๙๙,๔๓๒ บาท ๑๙๙,๔๓๒ บาท ถูกต้องตาม ลง ๑๓ พ.ย.๖๑

จ านวน ๑๕ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๒. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุตรวจทดสอบ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๐๔/๖๒

อาวุธ และบริภณัฑ์สรรพาวุธ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท ลง ๒ พ.ย.๖๑

จ านวน ๑ รายการ

๓. ซ้ือวัสดุใช้เพื่อการเชื่อม ๑๔๘,๖๕๐ บาท ๑๔๘,๖๕๐ บาท " ร้าน ทอ๊ป เทค เอน็จิเนยีร่ิง ร้าน ทอ๊ป เทค เอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๐๗/๖๒

ประกอบชุดหางลูกระเบดิฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ ๑๔๘,๖๕๐ บาท ๑๔๘,๖๕๐ บาท ลง ๒ พ.ย.๖๑

จ านวน ๔ รายการ

๔. ซ้ือวัสดุใช้เพื่อการเชื่อม ๔๙๘,๔๒๐ บาท ๔๙๘,๔๒๐ บาท " ร้าน รุ่งเจริญ เซ็นเตอร์ ร้าน รุ่งเจริญ เซ็นเตอร์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๐๘/๖๒

ท าความสะอาด และสนบัสนนุการผลิต ๔๙๘,๔๒๐ บาท ๔๙๘,๔๒๐ บาท ลง ๒ พ.ย.๖๑

ลูกระเบดิฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 

จ านวน ๑๐ รายการ

๕. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุการบรรจุ ๔๕๙,๖๕๒ บาท ๔๕๙,๖๕๒ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๐๙/๖๒

หบีหอ่อาวุธ และบริภณัฑ์ ๔๕๙,๖๕๒ บาท ๔๕๙,๖๕๒ บาท ลง ๗ พ.ย.๖๑

จ านวน ๓๘ งาน

๖. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุการท า ๔๗๔,๖๙๐ บาท ๔๗๔,๖๙๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๐/๖๒

บรรจุภณัฑ์อาวุธ และบริภณัฑ์ ๔๗๔,๖๙๐ บาท ๔๗๔,๖๙๐ บาท ลง ๗ พ.ย.๖๑

จ านวน ๓๒ รายการ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๗. ซ้ือวัสดุใช้เพื่อสนบัสนนุ ๒๒๒,๓๓๐ บาท ๒๒๒,๓๓๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน สหการค้า ร้าน สหการค้า เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๑/๖๒

การผลิตลูกระเบดิฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ (บ.ข.๒๐/ก) ๒๒๒,๓๓๐ บาท ๒๒๒,๓๓๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๑๒ พ.ย.๖๑

จ านวน ๕ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๘. ซ้ือวัสดุซ่อมชุดรองในหมวก ๒๙๙,๗๐๐ บาท ๒๙๙,๗๐๐ บาท " บ.วิธวินท์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.วิธวินท์ เทรดด้ิง จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๒/๖๒

ปอ้งกนักระสุน ๒๙๙,๗๐๐ บาท ๒๙๙,๗๐๐ บาท ลง ๒ พ.ย.๖๑

จ านวน ๑ รายการ

๙. ซ้ืออะไหล่ระบบเคร่ืองช่วยฝึก ๔๙๖,๖๕๕ บาท ๔๙๖,๖๕๕ บาท " ร้าน กจิเจริญ อเิล็กทรอนกิส์ ร้าน กจิเจริญ อเิล็กทรอนกิส์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๓/๖๒

ยิงปนืด้วยแสงเลเซอร์ Instrumented Infantry ๔๙๖,๖๕๕ บาท ๔๙๖,๖๕๕ บาท ลง ๘ พ.ย.๖๑

Training System (Laser Mine) 

จ านวน ๖ รายการ

๑๐. ซ้ือวัสดุใช้เพื่อการเชื่อมและ ๒๗๐,๕๒๐ บาท ๒๗๐,๕๒๐ บาท " ร้าน เจ วี เอน็จิเนยีร่ิง ร้าน เจ วี เอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๔/๖๒

ท าความสะอาดชุดหางลูกระเบดิฝึก ๒๗๐,๕๒๐ บาท ๒๗๐,๕๒๐ บาท ลง ๘ พ.ย.๖๑

ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ (บ.ข.๒๐/ก) 

จ านวน ๖ รายการ

๑๑. ซ้ือวัสดุใช้เพื่อสนบัสนนุ ๔๙๔,๐๐๐ บาท ๔๙๔,๐๐๐ บาท " ร้าน วี เอ ครุภณัฑ์ ร้าน วี เอ ครุภณัฑ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๕/๖๒

การเกบ็รักษาลูกระเบดิฝึก ขนาด ๒๕ ปอนด์ ๔๙๔,๐๐๐ บาท ๔๙๔,๐๐๐ บาท ลง ๑๒ พ.ย.๖๑

จ านวน ๔ รายการ

๑๒. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุการรายงาน ๔๔๕,๗๐๗.๘๕ บาท ๔๔๕,๗๐๗.๘๕ บาท " ร้าน คิว เซอร์วิส ร้าน คิว เซอร์วิส " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๖/๖๒

สถานภาพอาวุธ กระสุนวัตถุระเบดิ ๔๔๕,๗๐๗.๘๕ บาท ๔๔๕,๗๐๗.๘๕ บาท ลง ๑๒ พ.ย.๖๑

จ านวน ๖๐ รายการ



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๑๓. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุการด าเนนิ ๔๕๙,๘๓๕.๘๐ บาท ๔๕๙,๘๓๕.๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๗/๖๒

การจัดซ้ือจัดจ้าง ๔๕๙,๘๓๕.๘๐ บาท ๔๕๙,๘๓๕.๘๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๑๓ พ.ย.๖๑

จ านวน ๓๑ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๑๔. ซ้ือวัสดุใช้เพื่อการพน่สี ๒๒๒,๖๘๐ บาท ๒๒๒,๖๘๐ บาท " บ.ไนซ์ พรอสเพอร์ จ ากดั บ.ไนซ์ พรอสเพอร์ จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๘/๖๒

และสนบัสนนุการผลิตชุดหางลูกระเบดิฝึก ๒๒๒,๖๘๐ บาท ๒๒๒,๖๘๐ บาท ลง ๑๓ พ.ย.๖๑

ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 

จ านวน ๗ รายการ

๑๕. ซ้ือวัสดุใช้เพื่อการเคลือบผิว ๓๗๖,๘๒๔ บาท ๓๗๖,๘๒๔ บาท " บ.ไนซ์ พรอสเพอร์ จ ากดั บ.ไนซ์ พรอสเพอร์ จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๑๙/๖๒

และพน่สีลูกระเบดิฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ (บ.ข.๒๐/ก) ๓๗๖,๘๒๔ บาท ๓๗๖,๘๒๔ บาท ลง ๑๓ พ.ย.๖๑

 จ านวน ๗ รายการ

๑๖. ซ้ือวัสดุใช้เพื่อการเคลือบผิว ๓๖๕,๗๗๐ บาท ๓๖๕,๗๗๐ บาท " บ.ไนซ์ พรอสเพอร์ จ ากดั บ.ไนซ์ พรอสเพอร์ จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒๐/๖๒

และพน่สีลูกระเบดิฝึก ขนาด ๒๕ ปอนด์ ๓๖๕,๗๗๐ บาท ๓๖๕,๗๗๐ บาท ลง ๑๓ พ.ย.๖๑

จ านวน ๑๕ รายการ

๑๗. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุงานคลังเ ๔๕๓,๙๐๖ บาท ๔๕๓,๙๐๖ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒๑/๖๒

กบ็รักษากระสุน วัตถุระเบดิ ๔๕๓,๙๐๖ บาท ๔๕๓,๙๐๖ บาท ลง ๑๒ พ.ย.๖๑

จ านวน ๒๘ รายการ

๑๘. ซ้ือวัสดุใช้เพื่อสนบัสนนุ ๔๗๗,๖๒๓ บาท ๔๗๗,๖๒๓ บาท " ร้าน เอเอฟ เทรดด้ิง ร้าน เอเอฟ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒๓/๖๒

การผลิตลูกระเบดิฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ ๔๗๗,๖๒๓ บาท ๔๗๗,๖๒๓ บาท ลง ๑๓ พ.ย.๖๑

จ านวน ๘๗ รายการ



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๑๙. ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสนบัสนนุ ๔๘๙,๕๑๙.๕๐ บาท ๔๘๙,๕๑๙.๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ท ีอาร์ เทรดด้ิง ร้าน ท ีอาร์ เทรดด้ิง เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒๔/๖๒

การศึกษาและการฝึกอบรมให้ ๔๘๙,๕๑๙.๕๐ บาท ๔๘๙,๕๑๙.๕๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๑๙ พ.ย.๖๑

กบัข้าราชการเหล่าสรรพาวุธ ความประสงค์

จ านวน ๑๑๒ รายการ ของทางราชการ

๒๐. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุงานคลัง ๔๖๙,๙๙๕ บาท ๔๖๙,๙๙๕ บาท " ร้าน วี เอน็จิเนยีร่ิง ร้าน วี เอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒๕/๖๒

เกบ็รักษาอาวุธ และบริภณัฑ์สรรพาวุธ ๔๖๙,๙๙๕ บาท ๔๖๙,๙๙๕ บาท ลง ๑๙ พ.ย.๖๑

จ านวน ๓๗ รายการ

๒๑. ซ้ือวัสดุหบีหอ่ ๑๙๓,๓๓๗ บาท ๑๙๓,๓๓๗ บาท " ร้าน ปอ้มปราบ เทรดด้ิง ร้าน ปอ้มปราบ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒๖/๖๒

บริภณัฑ์สรรพาวุธอเิล็กทรอนกิส์ ๑๙๓,๓๓๗ บาท ๑๙๓,๓๓๗ บาท ลง ๑๙ พ.ย.๖๑

จ านวน ๒๒ รายการ

๒๒. ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสนบัสนนุ ๓๔๙,๙๒๕ บาท ๓๔๙,๙๒๕ บาท " ร้าน สักทอง เคร่ืองเหล็ก ร้าน สักทอง เคร่ืองเหล็ก " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๒๗/๖๒

การเกบ็รักษาบริภณัฑ์สรรพาวุธอเิล็กทรอนกิส์ ๓๔๙,๙๒๕ บาท ๓๔๙,๙๒๕ บาท ลง ๑๙ พ.ย.๖๑

จ านวน ๒๖ รายการ

๒๓. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุโครงการ ๕,๖๒๓.๑๕ บาท ๕,๖๒๓.๑๕ บาท " ร้าน วี เอน็จิเนยีร่ิง ร้าน วี เอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๓๓/๖๒

อบรมการใช้งาน และซ่อมบ ารุงระบบสรรพาวุธ ๕,๖๒๓.๑๕ บาท ๕,๖๒๓.๑๕ บาท

บ.ข.๑๙/ก (F-16 A/B : MLU)

จ านวน ๑ งาน

๒๔. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุโครงการ ๒,๔๙๙.๕๒ บาท ๒,๔๙๙.๕๒ บาท " ร้าน เอม็.โอ.พ ีครุภณัฑ์ ร้าน เอม็.โอ.พ ีครุภณัฑ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๓๔/๖๒

อบรมนายตรวจสรรพาวุธ บน.๒ ๒,๔๙๙.๕๒ บาท ๒,๔๙๙.๕๒ บาท

จ านวน ๑ งาน



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๒๕. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุโครงการ ๕,๖๒๓.๑๕ บาท ๕,๖๒๓.๑๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน วี เอน็จิเนยีร่ิง ร้าน วี เอน็จิเนยีร่ิง เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๓๕/๖๒

อบรมการใช้งาน และซ่อมบ ารุงระบบสรรพาวุธ ๕,๖๒๓.๑๕ บาท ๕,๖๒๓.๑๕ บาท ถูกต้องตาม

บ.ข.๒๐/ก ความประสงค์

จ านวน ๑ งาน ของทางราชการ

๒๖. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุโครงการ ๗,๔๙๖.๘๗ บาท ๗,๔๙๖.๘๗ บาท " ร้าน วี เอน็จิเนยีร่ิง ร้าน วี เอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๓๖/๖๒

อบรมการใช้งาน และซ่อมบ ารุง บ.T50TH ๗,๔๙๖.๘๗ บาท ๗,๔๙๖.๘๗ บาท

จ านวน ๑ งาน

๒๗. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุโครงการ ๑๓,๑๒๓.๑๐ บาท ๑๓,๑๒๓.๑๐ บาท " ร้าน แบงค์ เทรดด้ิง ร้าน แบงค์ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๓๗/๖๒

อบรมส าหรับนายทหารประทวน ๑๓,๑๒๓.๑๐ บาท ๑๓,๑๒๓.๑๐ บาท ลง ๑๙ พ.ย.๖๑

ผู้ได้รับการบรรจุใหม่

จ านวน ๑ งาน

๒๘. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุโครงการ ๒,๔๘๘ บาท ๒,๔๘๘ บาท " ร้าน เอม็.โอ.พ ีครุภณัฑ์ ร้าน เอม็.โอ.พ ีครุภณัฑ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๓๘/๖๒

อบรมนายตรวจสรรพาวุธ บ.ข.๑๘ ข/ค ๒,๔๘๘ บาท ๒,๔๘๘ บาท

จ านวน ๑ งาน

๒๙. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุโครงการ ๕,๖๒๓.๑๕ บาท ๕,๖๒๓.๑๕ บาท " ร้าน วี เอน็จิเนยีร่ิง ร้าน วี เอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๓๙/๖๒

อบรมการใช้งาน และซ่อมบ ารุงระบบสรรพาวุธ ๕,๖๒๓.๑๕ บาท ๕,๖๒๓.๑๕ บาท

บ.ข.๑๘ ข/ค

จ านวน ๑ งาน

๓๐. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุการฝึกงาน ๘,๔๘๓.๗๙ บาท ๘,๔๘๓.๗๙ บาท " ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๔๐/๖๒

ในหนา้ที่ รายจ่ายอื่น ๘,๔๘๓.๗๙ บาท ๘,๔๘๓.๗๙ บาท

จ านวน ๑ งาน



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๓๑. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุโครงการ ๒,๔๙๐.๑๘ บาท ๒,๔๙๐.๑๘ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๔๑/๖๒

อบรมนายตรวจสรรพาวุธ บ.ข.๑๙/ก ๒,๔๙๐.๑๘ บาท ๒,๔๙๐.๑๘ บาท ถูกต้องตาม

จ านวน ๑ งาน ความประสงค์

ของทางราชการ

๓๒. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุโครงการ ๑๑,๒๔๔.๑๑ บาท ๑๑,๒๔๔.๑๑ บาท " ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย ร้าน เอส อาร์ วี ซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๔๒/๖๒

ฝึกอบรมส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ๑๑,๒๔๔.๑๑ บาท ๑๑,๒๔๔.๑๑ บาท ลง ๑๙ พ.ย.๖๑

จาก รร.จอ.ยศ.ทอ. จ าพวกช่างสรรพาวุธ

จ านวน ๑ งาน

๓๓. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุการฝึก ๒๒,๙๙๔.๗๖ บาท ๒๒,๙๙๔.๗๖ บาท " ร้าน แบงค์ เทรดด้ิง ร้าน แบงค์ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๔๓/๖๒

นายทหารสรรพาวุธชั้นเรืออากาศ ๒๒,๙๙๔.๗๖ บาท ๒๒,๙๙๔.๗๖ บาท ลง ๑๙ พ.ย.๖๑

รุ่นที่ ๘ 

จ านวน ๑ งาน

๓๔. ซ้ือพสัดุสนบัสนนุการฝึก ๘๙,๙๙๘ บาท ๘๙,๙๙๘ บาท " ร้าน แบงค์ เทรดด้ิง ร้าน แบงค์ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๔๔/๖๒

ช่างสรรพาวุธ รุ่นที่ ๑๔,๑๕ ส าหรับการเรียนรู้ ๘๙,๙๙๘ บาท ๘๙,๙๙๘ บาท ลง ๑๙ พ.ย.๖๑

ผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ (e-Learning)

จ านวน ๑ งาน

๓๕. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๙,๙๕๓.๙๓ บาท ๔๙,๙๕๓.๙๓ บาท " ร้าน รุ่งเจริญ เซ็นเตอร์ ร้าน รุ่งเจริญ เซ็นเตอร์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๔๕/๖๒

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

จ านวน ๗ รายการ

๓๖. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๙๔,๘๕๑ บาท ๔๙๔,๘๕๑ บาท " ร้าน ซี โอ ซัพพลาย ร้าน ซี โอ ซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๔๖/๖๒

LAU-5002 B/A ๔๙๔,๘๕๑ บาท ๔๙๔,๘๕๑ บาท ลง ๒๒ พ.ย.๖๑

จ านวน ๒๔ รายการ



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๓๗. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๙๔,๗๗๓ บาท ๔๙๔,๗๗๓ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน สหการค้า ร้าน สหการค้า เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๔๗/๖๒

LAU-68 B/A ๔๙๔,๗๗๓ บาท ๔๙๔,๗๗๓ บาท ถูกต้องตาม ลง ๒๒ พ.ย.๖๑

จ านวน ๑๗ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๓๘. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๙,๙๖๒.๖๒ บาท ๔๙,๙๖๒.๖๒ บาท " ร้าน เอม็.โอ.พ ีคุรุภณัฑ์ ร้าน เอม็.โอ.พ ีคุรุภณัฑ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๔๘/๖๒

Bomb Rack AERO-14B,G ๔๙,๙๖๒.๖๒ บาท ๔๙,๙๖๒.๖๒ บาท ลง ๒๒ พ.ย.๖๑

จ านวน ๕ รายการ

๓๙. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๙๗,๑๘๑ บาท ๔๙๗,๑๘๑ บาท " ร้าน เอน็ เจ มาร์เกต็ต้ิง ร้าน เอน็ เจ มาร์เกต็ต้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๔๙/๖๒

LAU-131/A ๔๙๗,๑๘๑ บาท ๔๙๗,๑๘๑ บาท ลง ๒๒ พ.ย.๖๑

จ านวน ๑๖ รายการ

๔๐. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๙๙,๙๙๘ บาท ๙๙,๙๙๘ บาท " ร้าน รุ่งเจริญ เซ็นเตอร์ ร้าน รุ่งเจริญ เซ็นเตอร์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๕๐/๖๒

Gun Automatic Cal. 20 mm. M-197 ๙๙,๙๙๘ บาท ๙๙,๙๙๘ บาท ลง ๒๒ พ.ย.๖๑

จ านวน 20 EA

๔๑. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุงรถพว่ง ๙๕,๒๕๐ บาท ๙๕,๒๕๐ บาท " ร้าน ดี บ ีเอน็จิเนยีร่ิง ร้าน ดี บ ีเอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๕๑/๖๒

บรรทกุลูกระเบดิ ๙๕,๒๕๐ บาท ๙๕,๒๕๐ บาท ลง ๒๒ พ.ย.๖๑

จ านวน ๑๔ รายการ

๔๒. ซ้ือทอ่ควันสีอากาศยาน ๒๙๙,๙๓๒.๖๕ บาท ๒๙๙,๙๓๒.๖๕ บาท " ร้าน ซี โอ ซัพพลาย ร้าน ซี โอ ซัพพลาย " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๕๒/๖๒

จ านวน ๒๘ รายการ ๒๙๙,๙๓๒.๖๕ บาท ๒๙๙,๙๓๒.๖๕ บาท ลง ๒๒ พ.ย.๖๑



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๔๓. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุการผลิต ๔๙๔,๑๔๓.๒๖ บาท ๔๙๔,๑๔๓.๒๖ บาท เฉพาะเจาะจง บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๕๓/๖๒

จ านวน ๒๓ รายการ ๔๙๔,๑๔๓.๒๖ บาท ๔๙๔,๑๔๓.๒๖ บาท ถูกต้องตาม ลง ๓๐ พ.ย.๖๑

ความประสงค์

ของทางราชการ

๔๔. ซ้ือวัสดุส าหรับพน่สี ๑๙๙,๙๑๐ บาท ๑๙๙,๙๑๐ บาท " ร้าน สุวรรณนภา การค้า ร้าน สุวรรณนภา การค้า " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๕๔/๖๒

ชิ้นส่วนอาวุธและบริภณัฑ์สรรพาวุธ ๑๙๙,๙๑๐ บาท ๑๙๙,๙๑๐ บาท ลง ๓๐ พ.ย.๖๑

จ านวน ๓๒ รายการ

๔๕. ซ้ือวัสดุปรนนบิติับ ารุงอาวุธ ๑๔๗,๒๐๐ บาท ๑๔๗,๒๐๐ บาท " ร้าน ไอ เอม็ การค้า ร้าน ไอ เอม็ การค้า " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๕๕/๖๒

และอปุกรณ์สรรพาวุธ ๑๔๗,๒๐๐ บาท ๑๔๗,๒๐๐ บาท ลง ๓๐ พ.ย.๖๑

จ านวน ๖ รายการ

๔๖. ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ปอ้งกนั ๔๓๙,๙๖๐ บาท ๔๓๙,๙๖๐ บาท " ร้าน เอฟ เอฟ ฮาร์ดแวร์ ร้าน เอฟ เอฟ ฮาร์ดแวร์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๕๖/๖๒

อนัตรายส่วนบคุคล ๔๓๙,๙๖๐ บาท ๔๓๙,๙๖๐ บาท ลง ๓๐ พ.ย.๖๑

ส าหรับผู้ปฎบิติังานสรรพาวุธ 

จ านวน ๙ รายการ

๔๗. ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองปรนนบิติั ๔๙๔,๙๒๕.๙๘ บาท ๔๙๔,๙๒๕.๙๘ บาท " ร้าน อ ีซี ซี เทรดด้ิง ร้าน อ ีซี ซี เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๕๗/๖๒

บ ารุงบริภณัฑ์สายสรรพาวุธ ๔๙๔,๙๒๕.๙๘ บาท ๔๙๔,๙๒๕.๙๘ บาท ลง ๓๐ พ.ย.๖๑

จ านวน ๑๗๐ รายการ

๔๘. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุซ่อมบ ารุง ๑๙๙,๔๐๔ บาท ๑๙๙,๔๐๔ บาท " ร้าน เอ เอ เอน็จิเนยีร่ิง ร้าน เอ เอ เอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๕๘/๖๒

เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ ๑๙๙,๔๐๔ บาท ๑๙๙,๔๐๔ บาท ลง ๓๐ พ.ย.๖๑

จ านวน ๗๓ รายการ


