
สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้ จัดจ้างเดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ 
                             ( ชือ่หน่วยงาน )  นายทหารจัดหา ศูนยป์ฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ                                                           สขร.๑ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง วงเงนิ
งบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

วิธีซือ้ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก
โดยสังเขป 

๑. 
 
 

ซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร                           
จ านวน ๑ รายการ 

๖๐,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.แอลทที ีก๊อปป้ี เซ็นเตอร ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
๖๐,๐๐๐.- บาท 

บ.แอลทที ีก๊อปป้ี เซ็นเตอร ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
๖๐,๐๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 

๒. 
 
 

ซือ้วัสดุใช้ในส านักงาน 
จ านวน ๖ รายการ 

๒๕,๘๗๒.๖๐.- 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.แอลทที ีก๊อปป้ี เซ็นเตอร ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
๒๕,๘๗๒.๖๐.- บาท 

บ.แอลทที ีก๊อปป้ี เซ็นเตอร ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
๒๕,๘๗๒.๖๐.- บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 

๓. 
 
 

ซือ้วัสดุเพ่ือใช้ราชการที ่สร.สม. 
จ านวน ๒๑ รายการ 

๕๕,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.เอพลัส โกลบอล เน็ตเวิรค์ 
คอนโทรล จ ากัด 
๕๕,๐๐๐ บาท 

บ.เอพลัส โกลบอล เน็ตเวิรค์ 
คอนโทรล จ ากัด 
๕๕,๐๐๐ บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 

๔. 
 
 

ซือ้วัสดุใช้ราชการที ่สร.ดน. 
จ านวน ๒๐ รายการ 

๕๕,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.เอพลัส โกลบอล เน็ตเวิรค์ 
คอนโทรล จ ากัด 
๕๕,๐๐๐ บาท 

บ.เอพลัส โกลบอล เน็ตเวิรค์ 
คอนโทรล จ ากัด 
๕๕,๐๐๐ บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้ จัดจ้างเดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ 
                             ( ชือ่หน่วยงาน )  นายทหารจัดหา ศูนยป์ฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ                                                           สขร.๑ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง วงเงนิ
งบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

วิธีซือ้ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก
โดยสังเขป 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง วงเงนิ
งบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

วิธีซือ้ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก
โดยสังเขป 

๕. 
 
 

ซือ้อุปกรณก์ีฬาใช้ราชการที ่สร.ดน. 
จ านวน ๕ รายการ 

๒,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านชัยมงคล 
๒,๐๐๐.- บาท  

ร้านชัยมงคล 
๒,๐๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 

๖. 
 
 

ซือ้อุปกรณก์ีฬาใช้ราชการที ่สร.สม. 
จ านวน ๕ รายการ 

๒,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านชัยมงคล 
๒,๐๐๐.- บาท  

ร้านชัยมงคล 
๒,๐๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 

๗. 
 
 

ซือ้อุปกรณก์ีฬาใช้ราชการที ่ศปอว.ทอ. 
จ านวน ๕ รายการ 

๒,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านชัยมงคล 
๒,๐๐๐.- บาท  

ร้านชัยมงคล 
๒,๐๐๐.- บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 

๘. ซือ้หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
จ านวน ๑ รายการ 

๘,๕๐๖.- บาท  เฉพาะเจาะจง บ.แอลทที ีก๊อปป้ี เซ็นเตอร ์
จ ากัด(ส านักงานใหญ่)
๘,๕๐๖.- บาท 

บ.แอลทที ีก๊อปป้ี เซ็นเตอร ์
จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
๘,๕๐๖.- บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 

๙. จ้างท าตรายาง 
จ านวน ๓๗ รายการ 

๑๐,๐๙๐.- บาท  เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยเ์จริญ 
๑๐,๐๙๐.- บาท 

ร้านทรัพยเ์จริญ 
๑๐,๐๙๐.- บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้ จัดจ้างเดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ 
                             ( ชือ่หน่วยงาน )  นายทหารจัดหา ศูนยป์ฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ                                                           สขร.๑ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง วงเงนิ
งบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

วิธีซือ้ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก
โดยสังเขป 

   ๑๐. 
 
 

ซือ้วัสดุใช้ในส านักงาน 
จ านวน ๘๓ รายการ 

๙๓,๐๒๑.๕๒.- 
บาท  

เฉพาะเจาะจง บ.อแมนด้า (เอเชีย) จ ากัด 
๙๓,๐๒๑.๕๒.- บาท  

บ.อแมนด้า (เอเชีย) จ ากัด 
๙๓,๐๒๑.๕๒.- บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 

   ๑๑. 
 
 

ซือ้วัสดุอุปกรณเ์คร่ืองมือช่าง 
จ านวน ๒๖ รายการ 

๓๘,๙๕๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยเ์จริญ 
๓๘,๙๕๐.- บาท 

ร้านทรัพยเ์จริญ 
๓๘,๙๕๐.- บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 

๑๒. 
 
 

เช่าช่องสัญญาณเชือ่มต่อข้อมูลข่าวสาร
ผา่น Internet แบบ FTTx  
(ประจ าเดือน เม.ย.) 
จ านวน ๑ งาน 

๓,๔๒๔.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 
๓,๔๒๔.- บาท 

บ.ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 
๓,๔๒๔.- บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 

๑๓. เช่าช่องสัญญาณเชือ่มต่อข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน Internet แบบ FTTx  
(ประจ าเดือน พ.ค.) 
จ านวน ๑ งาน 

๖,๘๔๘.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 
๖,๘๔๘.- บาท 

บ.ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 
๖,๘๔๘.- บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 

๑๔. ซือ้หลอดไฟฟ้า 
จ านวน ๒ รายการ 

๒,๔๘๕.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยเ์จริญ 
๒,๔๘๕.- บาท 

ร้านทรัพยเ์จริญ 
๒,๔๘๕.- บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้ จัดจ้างเดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ 
                             ( ชือ่หน่วยงาน )  นายทหารจัดหา ศูนยป์ฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ                                                           สขร.๑ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง วงเงนิ
งบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

วิธีซือ้ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๕. 
 
 

เช่าช่องสัญญาณเชือ่มต่อข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน Internet แบบ FTTx  
(ประจ าเดือน ม.ิย.) 
จ านวน ๑ งาน 

๖,๘๔๘.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 
๖,๘๔๘.- บาท 

บ.ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 
๖,๘๔๘.- บาท 

เท่ากับวงเงนิ
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 


