
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ 
                             ( ชื่อหน่วยงาน )  นายทหารจัดหา ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ                                                           สขร.๑ 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑. 
 
 

เช่าช่องสัญญาณเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารผ่าน 
Internet แบบ FTTx  
(ประจำเดือน มิ.ย.) 
จำนวน ๑ งาน 

๖,๘๔๘.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
๖,๘๔๘.- บาท 

บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
๖,๘๔๘.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๒. 
 
 

ซื้อวัสดุใช้ในโครงการวิจัยและพัฒนาระบบรับ
สัญญาณดาวเทียมวงโคจรต่ำ 
จำนวน ๒ รายการ 

๑๐,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.โรจน์ไพศาล โซลูช่ัน จำกัด 
๑๐,๐๐๐.- บาท 

บ.โรจน์ไพศาล โซลูช่ัน จำกัด 
๑๐,๐๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๓. 
 
 

เช่าช่องสัญญาณเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารผ่าน 
Internet แบบ FTTx  
(ประจำเดือน ก.ค.) 
จำนวน ๑ งาน 

๖,๘๔๘.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
๖,๘๔๘.- บาท 

บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
๖,๘๔๘.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๔. 
 
 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในภารกิจ
วิจัยจดัทำเครื่องช่วยหายใจ 
จำนวน ๑๐ รายการ 

๔,๗๕๕.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.เอพลัส โกลบอล เน็ตเวิร์ด
คอนโทรล จำกัด  
๔,๗๕๕.- บาท 

บ.เอพลัส โกลบอล เน็ตเวิร์ด
คอนโทรล จำกัด  
๔,๗๕๕.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

 
 
 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ 
                             ( ชื่อหน่วยงาน )  นายทหารจัดหา ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ                                                           สขร.๑ 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๕. 
 
 

ซื้อเก้าอ้ีตัดผม 
จำนวน ๑ รายการ 

๑๑,๙๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ปัทมาบิวตี้ จำกัด  
๑๑,๙๐๐.- บาท 

บ.ปัทมาบิวตี้ จำกัด  
๑๑,๙๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๖. 
 
 

ซือ้วัสดุใช้ในโครงการห้องตัดผม 
จำนวน ๒๒ รายการ 

๔๐,๖๒๒.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ปัทมาบิวตี้ จำกัด  
๔๐,๖๒๒.- บาท 

บ.ปัทมาบิวตี้ จำกัด  
๔๐,๖๒๒.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๗. 
 
 

จัดจ้างสร้างระบบรับสัญญาณดาวเทียมวงโคจร
ต่ำ 
( งวดงานที่ ๑ ) 
จำนวน ๑ งาน 

๔๖,๕๕๐.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์ไพรม์ จำกัด (มหาชน) 
๔๖,๕๕๐.- บาท 

บ.เอ็กซ์ไพรม์ จำกัด (มหาชน) 
๔๖,๕๕๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๘. 
 
 

จ้างจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านอวกาศ 
จำนวน ๒๖ งาน 

๔๘,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.แอลทีที ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ 
จำกัด 
๔๘,๐๐๐.- บาท 

บ.แอลทีที ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ 
จำกัด 
๔๘,๐๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๙. 
 
 

เช่าช่องสัญญาณเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารผ่าน 
Internet แบบ FTTx  
(ประจำเดือน ส.ค.) 
จำนวน ๑ งาน 

๖,๘๔๘.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
๖,๘๔๘.- บาท 

บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
๖,๘๔๘.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ 
                             ( ชื่อหน่วยงาน )  นายทหารจัดหา ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ                                                           สขร.๑ 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๐. 
 
 

จัดจ้างสร้างระบบรับสัญญาณดาวเทียมวงโคจร
ต่ำ 
( งวดงานที่ ๒ ) 
จำนวน ๑ งาน 

๑๘๖,๒๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์ไพรม์ จำกัด (มหาชน) 
๑๘๖,๒๐๐.- บาท 

บ.เอ็กซ์ไพรม์ จำกัด (มหาชน) 
๑๘๖,๒๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๑๑. 
 
 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
จำนวน ๑ เครื่อง 

๑๗,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจำกัดเน็ตเวิร์กแอร์ 
จำกัด  
๑๗,๐๐๐.- บาท 

ห้างหุ่นส่วนจำกัดเน็ตเวิร์กแอร์ 
จำกัด  
๑๗,๐๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๑๒. 
 
 

จัดจ้างสร้างระบบรับสัญญาณดาวเทียมวงโคจร
ต่ำ 
( งวดงานที่ ๑ ) 
จำนวน ๑ งาน 

๔๖,๕๕๐.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์ไพรม์ จำกัด (มหาชน) 
๔๖,๕๕๐.- บาท 

บ.เอ็กซ์ไพรม์ จำกัด (มหาชน) 
๔๖,๕๕๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 


