
๑. จ้างซ่อมเคร่ืองกลึง ๑ เพลา ๔๕๐,๐๐๐ บาท ๔๕๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล บรัช แอนด์ ทลูส์ จ ากดั บ.โกลบอล บรัช แอนด์ ทลูส์ จ ากดั เสนอราคา ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๓๐/๖๒

TURRET LATHE ๔๕๐,๐๐๐ บาท ๔๕๐,๐๐๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๔ ธ.ค.๖๑

ยี่หอ้ JATOR รุ่น ๑๗๕-๓ ความประสงค์

จ านวน ๑ เคร่ือง ของทางราชการ

๒. จ้างซ่อมเคร่ืองกลึงขนาดกลาง ๑๙๐,๐๐๐ บาท ๑๙๐,๐๐๐ บาท " ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๓๓/๖๒

หมายเลข (S/N) Z1X61327 ๑๙๐,๐๐๐ บาท ๑๙๐,๐๐๐ บาท ลง ๑๗ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๑ เคร่ือง

๓. จ้างซ่อมเคร่ืองกลึงขนาดกลาง ๑๙๐,๐๐๐ บาท ๑๙๐,๐๐๐ บาท " ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย ร้าน รุ่งเรืองซัพพลาย " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๓๔/๖๒

หมายเลข (S/N) Z1W61336 ๑๙๐,๐๐๐ บาท ๑๙๐,๐๐๐ บาท ลง ๑๗ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๑ เคร่ือง

๔. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุ ๔๗๔,๖๑๖ บาท ๔๗๔,๖๑๖ บาท " ร้าน สุวรรณนภา การค้า ร้าน สุวรรณนภา การค้า " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๕๙/๖๒

การเคล่ือนย้ายอาวุธ กระสุน วัตถุระเบดิ ๔๗๔,๖๑๖ บาท ๔๗๔,๖๑๖ บาท ลง ๔ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๘๐ รายการ

๕. ซ้ือสารเคมสี าหรับงาน ๒๔๙,๖๕๙ บาท ๒๔๙,๖๕๙ บาท " ร้าน สหการค้า ร้าน สหการค้า " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๖๑/๖๒

ปรับปรุงสภาพผิว ๒๔๙,๖๕๙ บาท ๒๔๙,๖๕๙ บาท ลง ๗ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๒๙ รายการ

๖. ซ้ือวัสดุส าหรับการหบีหอ่ ๒๔๙,๙๘๕.๘๐ บาท ๒๔๙,๙๘๕.๘๐ บาท " ร้าน ที อาร์ เทรดด้ิง ร้าน ที อาร์ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๖๒/๖๒

(ตะป,ู ไมอ้ดั และอื่น ๆ) ๒๔๙,๙๘๕.๘๐ บาท ๒๔๙,๙๘๕.๘๐ บาท ลง ๗ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๔๘ รายการ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

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

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

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

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๗. ซ้ือวัสดุส าหรับปรับแต่ง ๑๔๙,๙๗๑.๖๕ บาท ๑๔๙,๙๗๑.๖๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พลังกรรุ่งเรืองกจิ ร้าน พลังกรรุ่งเรืองกจิ เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๖๔/๖๒

ชิ้นงานโลหะ ๑๔๙,๙๗๑.๖๕ บาท ๑๔๙,๙๗๑.๖๕ บาท ถูกต้องตาม ลง ๑๗ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๒๘ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๘. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๙๙,๐๐๐ บาท ๔๙๙,๐๐๐ บาท " ร้าน ทอ๊ป เทค เอน็จิเนยีร่ิง ร้าน ทอ๊ป เทค เอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๖๕/๖๒

ปตอ.๓๐ มม. เมาเซอร์ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ๔๙๙,๐๐๐ บาท ลง ๑๗ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๑๑ รายการ

๙. ซ้ือวัสดุใช้ในการซ่อมบ ารุง ๑๙๙,๙๗๔ บาท ๑๙๙,๙๗๔ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๖๖/๖๒

บริภณัฑ์สรรพาวุธ ๑๙๙,๙๗๔ บาท ๑๙๙,๙๗๔ บาท ลง ๑๗ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๗๒ รายการ

๑๐. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุงอปุกรณ์ ๔๙๔,๕๘๓.๕๐ บาท ๔๙๔,๕๘๓.๕๐ บาท " ร้าน บ ีเอม็ มาร์เกต็ต้ิง ร้าน บ ีเอม็ มาร์เกต็ต้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๖๗/๖๒

เลียนเสียงปนืใหญ่ ๔๙๔,๕๘๓.๕๐ บาท ๔๙๔,๕๘๓.๕๐ บาท ลง ๑๗ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๖๐ รายการ

๑๑. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุซ่อมบ ารุง ๑๙๘,๖๑๘.๐๒ บาท ๑๙๘,๖๑๘.๐๒ บาท " ร้าน เจ วี เอน็จิเนยีร่ิง ร้าน เจ วี เอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๖๘/๖๒

อาวุธภาคพื้น ๑๙๘,๖๑๘.๐๒ บาท ๑๙๘,๖๑๘.๐๒ บาท ลง ๑๗ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๒๒ รายการ

๑๒. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง TDK-39A ๙๙,๙๖๘ บาท ๙๙,๙๖๘ บาท " ร้าน เอม็.โอ.พ ีคุรุภณัฑ์ ร้าน เอม็.โอ.พ ีคุรุภณัฑ์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๖๙/๖๒

จ านวน ๒๖ รายการ ๙๙,๙๖๘ บาท ๙๙,๙๖๘ บาท ลง ๑๗ ธ.ค.๖๑



วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่    
 ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

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

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๑๓. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุงานสร้าง ๒๙๙,๗๔๕.๔๕ บาท ๒๙๙,๗๔๕.๔๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน สุวรรณนภา การค้า ร้าน สุวรรณนภา การค้า เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๐/๖๒

บริภณัฑ์และอปุกรณ์ ๒๙๙,๗๔๕.๔๕ บาท ๒๙๙,๗๔๕.๔๕ บาท ถูกต้องตาม ลง ๑๗ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๘๓ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๑๔. ซ้ือวัสดุใช้เพื่อการซ่อมบ ารุง ๔๙๙,๑๗๐ บาท ๔๙๙,๑๗๐ บาท " ร้าน อ ีซี ซี เทรดด้ิง ร้าน อ ีซี ซี เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๑/๖๒

รักษาเคร่ืองจักรในโรงงาน ๔๙๙,๑๗๐ บาท ๔๙๙,๑๗๐ บาท ลง ๑๗ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๖๓ รายการ

๑๕. ซ้ือวัสดุสนบัสนนุการสร้าง ๔๙๔,๘๗๑.๘๘ บาท ๔๙๔,๘๗๑.๘๘ บาท " บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๒/๖๒

เคร่ืองมอื ๔๙๔,๘๗๑.๘๘ บาท ๔๙๔,๘๗๑.๘๘ บาท ลง ๒๑ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๓๗ รายการ

๑๖. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๙๘,๔๒๐ บาท ๔๙๘,๔๒๐ บาท " ร้าน วี เอน็จิเนยีร่ิง ร้าน วี เอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๓/๖๒

ปตอ.๓๗ มม. ๔๙๘,๔๒๐ บาท ๔๙๘,๔๒๐ บาท ลง ๒๑ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๑๕ รายการ

๑๗. ซ้ืออะไหล่เคร่ืองจักร ๔๙๔,๒๓๗.๘๔ บาท ๔๙๔,๒๓๗.๘๔ บาท " บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๔/๖๒

กึ่งอตัโนมติั ๔๙๔,๒๓๗.๘๔ บาท ๔๙๔,๒๓๗.๘๔ บาท ลง ๒๑ ธ.ค.๖๑

จ านวน ๕๕ รายการ

๑๘. ซ้ืออะไหล่เคร่ืองจักรอตัโนมติั ๔๙๔,๗๕๓.๖๖ บาท ๔๙๔,๗๕๓.๖๖ บาท " บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั บ.ดิฟ เทคโนโลยี จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๗๕/๖๒

จ านวน ๕๓ รายการ ๔๙๔,๗๕๓.๖๖ บาท ๔๙๔,๗๕๓.๖๖ บาท ลง ๒๖ ธ.ค.๖๑


