
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔ 
                             ( ชื่อหน่วยงาน )  นายทหารจัดหา ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ                                                           สขร.๑ 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑. จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัย  
(ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.๖๓) 
จำนวน ๑ งาน 

๖๖,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายธกรณ์ ทรงม่วง 
นายสมโภช บัวมา 
๖๖,๐๐๐.- บาท 

นายธกรณ์ ทรงม่วง 
นายสมโภช บัวมา 
๖๖,๐๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๒. จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาด
บริเวณพื้นที่อาคาร  
(ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.๖๓) 
จำนวน ๑ งาน 

๔๕,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร จันทร์ทอง 
นางเนื้อทิพย์ ตรีเจตน์ 
นางพรธิตา บำรุงธรรม 
๔๕,๐๐๐.- บาท 

นางสาวศศิธร จันทร์ทอง 
นางเนื้อทิพย์ ตรีเจตน์ 
นางพรธิตา บำรุงธรรม 
๔๕,๐๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๓. จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลบำรุงรักษาภูมิ
ทัศน์  
(ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.๖๓) 
จำนวน ๑ งาน 

๑๕,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพิเสก ช่างบู่ 
๑๕,๐๐๐.- บาท 

นายพิเสก ช่างบู่ 
๑๕,๐๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔ 
( ชื่อหน่วยงาน )  นายทหารจัดหา ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ                                                           สขร.๑ 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๔. 
 
 

เช่าช่องสัญญาณเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารผ่าน 
Internet แบบ FTTx ที่ ศปอว.ทอ. 
(ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.๖๓) 
จำนวน ๑ งาน 

๒๐,๕๔๔.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ทโีอที จำกัด (มหาชน) 
๒๐,๕๔๔.- บาท 

บ.ทโีอที จำกัด (มหาชน) 
๒๐,๕๔๔.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๕. เช่าช่องสัญญาณเชื่อมต่อขอ้มูลข่าวสารผ่าน 
Internet แบบ FTTx ที่ สฝอ.ดน. 
(ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.๖๓) 
จำนวน ๑ งาน 

๒,๒๔๗- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ทโีอที จำกัด (มหาชน) 
๒,๒๔๗.- บาท 

บ.ทโีอที จำกัด (มหาชน) 
๒,๒๔๗ บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๖. เช่าช่องสัญญาณเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารผ่าน 
Internet แบบ FTTx ที่ สฝอ.สม. 
(ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.๖๓) 
จำนวน ๑ งาน 

๒,๒๔๗- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ทโีอที จำกัด (มหาชน) 
๒,๒๔๗- บาท 

บ.ทโีอที จำกัด (มหาชน) 
๒,๒๔๗- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๗. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
จำนวน ๑ รายการ 

๓๔,๘๖๐.- บาท  เฉพาะเจาะจง ร้านชัยมงคล 
๓๔,๘๖๐.- บาท 

ร้านชัยมงคล 
๓๔,๘๖๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔ 
                             ( ชื่อหน่วยงาน )  นายทหารจัดหา ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ                                                           สขร.๑ 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๘. 
 
 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลบำรุงรักษาภูมิ
ทัศน์  
(ประจำเดือน ธ.ค.๖๓) 
จำนวน ๑ งาน 

๗,๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพิเสก ช่างบู่ 
๗,๕๐๐.- บาท 

นายพิเสก ช่างบู่ 
๗,๕๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๙. จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาด
บริเวณพื้นที่อาคาร  
(ประจำเดือน ธ.ค.๖๓) 
จำนวน ๑ งาน 

๒๒,๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร จันทร์ทอง 
นางเนื้อทิพย์ ตรีเจตน ์
นางพรธิตา บำรุงธรรม 
๒๒,๕๐๐.- บาท 

นางสาวศศิธร จันทร์ทอง 
นางเนื้อทิพย์ ตรีเจตน์ 
นางพรธิตา บำรุงธรรม 
๒๒,๕๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๑๐. จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัย  
(ประจำเดือน ธ.ค.๖๓) 
จำนวน ๑ งาน 

๓๓,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายธกรณ์ ทรงม่วง 
นายสมโภช บัวมา 
๓๓,๐๐๐.- บาท 

นายธกรณ์ ทรงม่วง 
นายสมโภช บัวมา 
๓๓,๐๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๑๑. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  
จำนวน ๑๔ รายการ 

๔๓,๔๔๐.- บาท  เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เจริญ 
๔๓,๔๔๐.- บาท 

ร้านทรัพย์เจริญ 
๔๓,๔๔๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔ 
                             ( ชื่อหน่วยงาน )  นายทหารจัดหา ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ                                                           สขร.๑ 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๒. 
 
 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัย  
(ประจำเดือน ม.ค.๖๔) 
จำนวน ๑ งาน 

๓๓,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายธกรณ์ ทรงม่วง 
นายสมโภช บัวมา 
๓๓,๐๐๐.- บาท 

นายธกรณ์ ทรงม่วง 
นายสมโภช บัวมา 
๓๓,๐๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

  ๑๓. 
 
 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลบำรุงรักษาภูมิ
ทัศน์  
(ประจำเดือน ม.ค.๖๔) 
จำนวน ๑ งาน 

๗,๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพิเสก ช่างบู่ 
๗,๕๐๐.- บาท 

นายพิเสก ช่างบู่ 
๗,๕๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๑๔. 
 
 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาด
บริเวณพื้นที่อาคาร  
(ประจำเดือน ม.ค.๖๔) 
จำนวน ๑ งาน 

๒๒,๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร จันทร์ทอง 
นางเนื้อทิพย์ ตรีเจตน์ 
นางพรธิตา บำรุงธรรม 
๒๒,๕๐๐.- บาท 

นางสาวศศิธร จันทร์ทอง 
นางเนื้อทิพย์ ตรีเจตน์ 
นางพรธิตา บำรุงธรรม 
๒๒,๕๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

๑๕. เช่าช่องสัญญาณเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารผ่าน 
Internet แบบ FTTx ที่ ศปอว.ทอ. 
(ประจำเดือน ม.ค.๖๔) 
จำนวน ๑ งาน 

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

บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
(มหาชน) 
๖,๘๔๘.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔ 
                             ( ชื่อหน่วยงาน )  นายทหารจัดหา ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ                                                           สขร.๑ 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๖. 
 
 

เช่าช่องสัญญาณเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารผ่าน 
Internet แบบ FTTx ที่ สฝอ.สม. 
(ประจำเดือน ม.ค.๖๔) 
จำนวน ๑ งาน 

๗๔๙.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
(มหาชน) 
๗๔๙.- บาท 

บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
(มหาชน) 
๗๔๙.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

  ๑๗. 
 
 

เช่าช่องสัญญาณเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารผ่าน 
Internet แบบ FTTx ที่ สฝอ.ดน. 
(ประจำเดือน ม.ค.๖๔) 
จำนวน ๑ งาน 

๗๔๙.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
(มหาชน) 
๗๔๙.- บาท 

บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
(มหาชน) 
๗๔๙.- บาท 

เท่ากับวงเงิน
งบประมาณ 

 
 
 
 
 


