






























ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 491,344.๐๐  491,344.๐๐  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไซ อินสตรูเมนท จํากัด บริษัท ไทย ไซ อินสตรูเมนท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สข.63/2562

เสนอราคา 491,344.๐๐  บาท เสนอราคา 491,344.๐๐ บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่  8 มกราคม  2562
ภายในวงเงิน

งบประมาณ

2 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการลิขสิทธิ์ 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มโฟกัสจํากัด บริษัท เอ็มโฟกัสจํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สข.67/2562

(License) ซอฟแวร Tableau Destop  เสนอราคา 70,620  บาท  เสนอราคา 70,620  บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่  8 มกราคม  2562

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ภายในวงเงิน

 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด งบประมาณ

3 446,869.45 446,869.45 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธาราธร หางหุนสวนจํากัด ธาราธร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สข.69/2562

 เสนอราคา 446,869.45  บาท  เสนอราคา 446,869.45  บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่  8 มกราคม  2562
ภายในวงเงิน

งบประมาณ

4 147,660.00 147,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไซ อินสตรูเมนท จํากัด บริษัท ไทย ไซ อินสตรูเมนท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สข.70/2562

 เสนอราคา 147,660  บาท  เสนอราคา 147,660  บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่  9 มกราคม  2562
ภายในวงเงิน

งบประมาณ

5 47,962.75 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธาราธร หางหุนสวนจํากัด ธาราธร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สข.71/2562

 เสนอราคา 47,962.75  บาท  เสนอราคา 47,962.75  บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่  8 มกราคม  2562

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2562 

กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

ซื้ออะไหลจอแสดงผลเครื่องวัดทิศทางและ
ความเร็วลม จํานวน 1 รายการ (8 ชุด)

สัญญาซื้อขายอะไหลไฟฟาทั่วไป

สัญญาซื้อขายครุภัณฑวิทยาศาสตร รายการ
เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม

แบบเคลื่อนที่ กองเครื่องมืออตนิยมวิทยา กรม

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชซอมแวมเครื่องมือ
ตรวจอากาสดวยเรดาร จํานวน 7 รายการ



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

6 3,200,000.00 3,200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น จํากัด
มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

สจ.72/2562

เสนอราคา 3,113,593.00 บาท เสนอราคา 3,113,593.00 บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่  15 มกราคม  2562

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

7 189,994.55 189,994.55 เฉพาะเจาะจง รานอาทรพาณิชย รานอาทรพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สข.73/2562

 เสนอราคา 189,994.55  บาท  เสนอราคา 189,994.55  บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่ 8 มกราคม 2562

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

8 สัญญาซื้อขายครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ  613,110.00 613,110.00 e-bidding  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สข.74/2562

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล  เสนอราคา 613,110  บาท  เสนอราคา 613,110  บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่ 14 มกราคม 2562

(แบบที่ ๒) (จอภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)  - บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด ภายในวงเงิน

กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา  เสนอราคา 674,956  บาท งบประมาณ

แขวงบางนา เขตบางนา  - บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด

กรุงเทพมหานคร ๓๐ เครื่อง  เสนอราคา 689,829  บาท 

 - บริษัท วิซ เวนเดอร จํากัด

  เสนอราคา 690,150  บาท  

 - หางหุนสวนจํากัด แปซิฟก พลัส เทรดดิ้ง

  เสนอราคา 720,000  บาท  

 - บริษัท เอ็ม แอนด ดับบลิว ยูเนียน จํากัด

  เสนอราคา 747,930  บาท  

 - บริษัท ไทยซอฟตอัพ จํากัด

       เสนอราคา 766,387.50  บาท  

 - บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส จํากัด

 เสนอราคา 780,000  บาท  

 - บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จํากัด

สัญญาซื้อขายกระดาษพิมพกราฟ พรอมอุปกรณ
การพิมพ

สัญญาซื้อขายครุภัณฑวิทยาศาสตร รายการ
เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิประจําหองสอบเทียบ 

กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 

ื่



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

  เสนอราคา 846,000  บาท  

 - บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอรเปอรเรชั่น จํากัด

  เสนอราคา 10,000,000  บาท  

9 882,750 882,750 e-bidding  -  หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช  -  หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สข.75/2562

 เสนอราคา 882,750  บาท  เสนอราคา 882,750  บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่ 11 มกราคม 2562

 -  บริษัท ไทย ไซ อินสตรูเมนท จํากัด ภายในวงเงิน

 เสนอราคา 949,500  บาท งบประมาณ

 -  บริษัท เอ็น แอนด เอ ไซเอ็นติฟค จํากัด

 เสนอราคา 975,000  บาท 

 -  บริษัท โตไค ซาริกะ จํากัด

  เสนอราคา 1,123,500  บาท  

 -  บริษัท ไอ ที บี ที คอรปอเรชั่น จํากัด

  เสนอราคา 1,199,999  บาท  

10 ซื้ออุปกรณปองกันไฟฟากระโชกทางสาย 331,058 331,058 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาบิล จํากัด บริษัท สตาบิล จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สข.76/2562

ไฟฟา (ภายในตู DATA LOGGER) เสนอราคา 331,058 บาท เสนอราคา 331,058 บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่ 18 มกราคม 2562

และอุปกรณปองกันไฟฟากระโชกทางสายไฟฟา ภายในวงเงิน

 สําหรับปลั๊กพวง งบประมาณ

11 ซื้อชุดคอมพิวเตอรผลิตแผนที่อากาศแบบดิจิทัล 298,530 298,530 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจวิชวล 1993 จํากัด บริษัท อิมเมจวิชวล 1993 จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สข.77/2562

(ชุดจอ Wacom พรอม software) กองพยากรณ เสนอราคา 298,530 บาท เสนอราคา 298,530 บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่ 25 มกราคม 2562

กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา ภายในวงเงิน

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ

12 จางซอมเครื่องยนตกําเนิดไฟฟาขั้วระบบ ที่ 490,530.80 490,530.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี แอนด เคเพาเวอร เจน จํากัด บริษัท ซี แอนด เคเพาเวอร เจน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สข.78/2562

สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทร เสนอราคา 490,530.8 บาท เสนอราคา 490,530.8 บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่ 23 มกราคม 2562

สงคราม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

สัญญาซื้อขายครุภัณฑวิทยาศาสตร รายการเครื่อง
เทอรโมมิเตอรลอยน้ํา กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

 กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร ๕๐ เครื่อง
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13 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร รายการปรับปรุงเครื่อง 43,335,000 43,335,000 e-bidding หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สข.79/2562

เรดารตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization เสนอราคา 43,174,500 บาท เสนอราคา 43,174,500 บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่ 21 มกราคม 2562

ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตําบลตะพง ภายในวงเงิน

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ระบบ งบประมาณ

14 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร รายการปรับปรุงเครื่อง 43,335,000 43,335,000 e-bidding หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สข.80/2562

เรดารตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization เสนอราคา 43,121,500 บาท เสนอราคา 43,121,500 บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่ 18 มกราคม 2562

ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร ตําบลทาตะเภา ภายในวงเงิน

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ระบบ งบประมาณ

15 ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 37,236,000 37,236,000 e-bidding บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง สข.81/2562

ที่ทาอากาศยานเบตง ตําบลยะรม เสนอราคา 36,915,000 บาท เสนอราคา 36,915,000 บาท ครบถวน ลงวันที่ 25 มกราคม 

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา จํานวน 1 ระบบ หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช เสนอราคาเหมาะสม 2562

เสนอราคา 37,200,000 บาท ภายในวงเงิน

บริษัท เอเซียเมท จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 37,129,000 บาท

16 ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 37,236,000 37,236,000 e-bidding บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง สข.82/2562

ที่ทาอากาศยานแมฮองสอน เสนอราคา 36,915,000 บาท เสนอราคา 36,915,000 บาท ครบถวน ลงวันที่ 25 มกราคม 

ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแมฮองสอน หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช เสนอราคาเหมาะสม 2562

จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 1 ระบบ เสนอราคา 37,200,000 บาท ภายในวงเงิน

บริษัท เอเซียเมท จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 37,129,000 บาท
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

17 ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 37,236,000 37,236,000 e-bidding บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง สข.83/2562

ทาอากาศยานแพร ตําบลนาจักร เสนอราคา 36,915,000 บาท เสนอราคา 36,915,000 บาท ครบถวน ลงวันที่ 25 มกราคม 

อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร จํานวน หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช เสนอราคาเหมาะสม 2562

1 ระบบ เสนอราคา 37,200,000 บาท ภายในวงเงิน

บริษัท เอเซียเมท จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 37,129,000 บาท

18 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร รายการปรับปรุง 60,000,000 60,000,๐๐๐  e-bidding หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีคุณสมบัติถูกตอง สข.84/2562

 เครื่องเรดารตรวจอากาศ แบบ Dual เสนอราคา 59,385,000 บาท เสนอราคา 59,385,000 บาท ครบถวน ลงวันที่ 25 มกราคม 

 Polarization ที่สถานีเรดารตรวจอากาศ บริษัท จีโนแมทช จํากัด เสนอราคาเหมาะสม 2562

เขาเขียว ตําบลหินตั้ง อําเภอเมืองนครนายก เสนอราคา 59,791,600 บาท ภายในวงเงิน

จังหวัดนครนายก จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ

19 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร รายการปรับปรุงเครื่อง 43,335,000 43,335,000 e-bidding หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สข.85/2562

เรดารตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization เสนอราคา 43,174,500 บาท เสนอราคา 43,174,500 บาท เสนอราคาเหมาะสม วันที่ 25 มกราคม 2562

ที่สถานีตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตําบลทาโรง ภายในวงเงิน

อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 1 ระบบ หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช งบประมาณ

43,299,690.00

20 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร รายการเครื่องมือ 3,250,000.00 3,213,000.00 ประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีคุณสมบัติถูกตอง สข.86/2562

ตรวจอากาศระบบตรวจวัดดวยสายตา อิเล็กทรอนิกส เสนอราคา  3,124,400.00 บาท เสนอราคา 3,124,400.00 บาท ครบถวน  25 ม.ค.2562

แบบ Electronic (กลองธีโอโดไลท)  (e-bidding) บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด เสนอราคาเหมาะสม

ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎรธานี เสนอราคา  3,198,000.00 บาท ภายในวงเงิน

(กลุมงานตรวจอากาศชั้นบน) งบประมาณ

ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน

จังหวัดสุราษฎรธานี ๑ เครื่อง



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

21 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร รายการเครื่องมือ 3,250,000.00 3,213,000.00 ประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีคุณสมบัติถูกตอง สข.87/2562

ตรวจอากาศระบบตรวจวัดดวยสายตา อิเล็กทรอนิกส เสนอราคา  3,124,400.00 บาท เสนอราคา  3,124,400.00 บาท ครบถวน  25 ม.ค.2562

แบบ Electronic (กลองธีโอโดไลท)  (e-bidding) บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด เสนอราคาเหมาะสม

ที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก เสนอราคา  3,198,000.00 บาท ภายในวงเงิน

ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา งบประมาณ

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

22 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร รายการเครื่องมือ 3,250,000.00 3,213,000.00 ประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีคุณสมบัติถูกตอง สข.88/2562

ตรวจอากาศระบบตรวจวัดดวยสายตา อิเล็กทรอนิกส เสนอราคา  3,124,400.00 บาท เสนอราคา  3,124,400.00 บาท ครบถวน  25 ม.ค.2562

แบบ Electronic (กลองธีโอโดไลท)  (e-bidding) บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด เสนอราคาเหมาะสม

ที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เสนอราคา  3,198,000.00 บาท ภายในวงเงิน

ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม งบประมาณ

จังหวัดเชียงใหม 1 เครื่อง

23 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร รายการเครื่องมือ 3,250,000.00 3,213,000.00 ประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีคุณสมบัติถูกตอง สข.89/2562

ตรวจอากาศระบบตรวจวัดดวยสายตา อิเล็กทรอนิกส เสนอราคา  3,124,400.00 บาท เสนอราคา  3,124,400.00 บาท ครบถวน  25 ม.ค.2562

แบบ Electronic (กลองธีโอโดไลท)  (e-bidding) บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด เสนอราคาเหมาะสม

ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ เสนอราคา  3,198,000.00 บาท ภายในวงเงิน

(กลุมงานตรวจอากาศชั้นบน) งบประมาณ

แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

24 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร รายการเครื่องมือ 3,250,000.00 3,213,000.00 ประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีคุณสมบัติถูกตอง สข.90/2562

ตรวจอากาศระบบตรวจวัดดวยสายตา อิเล็กทรอนิกส เสนอราคา  3,124,400.00 บาท เสนอราคา  3,124,400.00 บาท ครบถวน  25 ม.ค.2562

แบบ Electronic (กลองธีโอโดไลท)  (e-bidding) บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด เสนอราคาเหมาะสม

ที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอราคา  3,198,000.00 บาท ภายในวงเงิน

ตอนลาง ตําบลไรนอย งบประมาณ

อําเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ๑ เครื่อง 



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

25 ครุภัณฑวิทยาศาสตร รายการเครื่องมือ 25,000,000.00 25,000,000.00 ประกวดราคา บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง สข.91/2562

ตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท อิเล็กทรอนิกส เสนอราคา  ๒๔,๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท เสนอราคา  ๒๔,๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถวน  25 ม.ค.2562

อัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz  (e-bidding) หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช เสนอราคาเหมาะสม

 ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ เสนอราคา  24,877,500.00  บาท ภายในวงเงิน

(กลุมงานตรวจอากาศชั้นบน) งบประมาณ

แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด



































































ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 299,814.00 302,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส อินเตอรกรุป จํากัด บริษัท พีเอส อินเตอรกรุป จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง สข.129/2562

เสนอราคา 299,814 บาท ราคา 299,814 บาท ครบถวน วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

2 97,049.00 97,049.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง สข.130/2562

เสนอราคา 97,049 บาท เสนอราคา 97,049 บาท ครบถวน วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

3 160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง  - นางสาว วราภรณ แซซิ้ม นางสาว วราภรณ แซซิ้ม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สจ.๑32/2562

 เสนอราคา 160,000  บาท  เสนอราคา 160,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแบบตั้ง

แขวนขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู จํานวน ๖ 

เครื่อง 

พรอมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ที่สถานี

ตรวจอากาศการบินดอนเมือง

สัญญาซื้อขายอุปกรณโครงการเผยแพร

ขอมูลขาวสารอุตุนิยมวิทยาผานสื่อ

นวัตกรรมใหม (New Media)

สัญญาจางเหมาบริการขุดลอกคลอง

และปรับพื้นที่ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

ใบสั่งหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน ๔,๑๖๕.๐๐  - เฉพาะเจาะจง รานเจริญพาณิชย รานเจริญพาณิชย มีคุณสมบัติ บซ.๒๑๗/๒๕๖๒

๔,๑๖๕.๐๐ ๔,๑๖๕.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒ ก.ค. ๖๒

2 เชาหองสัมมนาสําหรับจัดประชุม ๑๗,๕๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเซอร โฮเต็ล จํากัด บริษัท วินเซอร โฮเต็ล จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๒๑๘/๒๕๖๒

๑๗,๕๐๐.๐๐ ๑๗,๕๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒ ก.ค. ๖๒

3 จางซอมรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กผ๔๙๔๑ ๑,๑๙๑.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๒๑๙/๒๕๖๒

๑,๑๙๑.๐๐ ๑,๑๙๑.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒ ก.ค. ๖๒

4 ซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับใชในงานอาคารสถานที่ จํานวน ๑๙ ๓๕,๖๖๓.๑๐  - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บซ.๒๒๐/๒๕๖๒

รายการ ๓๕,๖๖๓.๑๐ ๓๕,๖๖๓.๑๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒ ก.ค. ๖๒

5 ซื้อแบตเตอรี่รถยนตหมายเลขทะเบียน ออ-๖๐๐๕ จํานวน ๒,๙๕๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๒๒๑/๒๕๖๒

๑ ลูก ๒,๙๕๐.๐๐ ๒,๙๕๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒ ก.ค. ๖๒

6 จางซอมรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม-๗๖๔๔ ๓,๖๑๖.๖๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๒๒๒/๒๕๖๒

จํานวน ๑ คัน ๓,๖๑๖.๖๐ ๓,๖๑๖.๖๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒ ก.ค. ๖๒

7 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศที่กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ๔๐,๐๑๘.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส อินเตอรกรุป จํากัด บริษัท พีเอส อินเตอรกรุป จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๒๒๓/๒๕๖๒

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ๔๐,๐๑๘.๐๐ ๔๐,๐๑๘.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๔ ก.ค. ๖๒

8 ซื้อวัสดุทําปายบอกทางและทาสีรั้วสนามอุตุนิยมวิทยา ๑๑,๙๑๔.๔๕  - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธาราธร หางหุนสวนจํากัด  ธาราธร มีคุณสมบัติ บซ.๒๒๔/๒๕๖๒

๑๑,๙๑๔.๔๕ ๑๑,๙๑๔.๔๕ ตรงตามเงื่อนไข ๖ ก.ค. ๖๒

9 จางซอมและลางเครื่องปรับอากาศที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาทะเล ๖,๓๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เต็มใจ นายณภัทร เต็มใจ มีคุณสมบัติ บจ.๒๒๕/๒๕๖๒

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 

กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที่ ๓1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
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งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

ใบสั่งหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชั้น ๑๕ และ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖,๓๐๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๘ ก.ค. ๖๒

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๙๘,๔๗๒.๑๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๒๒๖/๒๕๖๒

๙๘,๔๗๒.๑๐ ๙๘,๔๗๒.๑๐ ตรงตามเงื่อนไข ๘ ก.ค. ๖๒

11 หมึกเครื่องโทรสาร ๘,๖๑๓.๕๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๒๒๗/๒๕๖๒

๘,๖๑๓.๕๐ ๘,๖๑๓.๕๐ ตรงตามเงื่อนไข ๘ ก.ค. ๖๒

11 จางซอมประตูทางเขากรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน ๑ งาน ๑๔,๔๔๕.๐๐  - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี.พ.ีสหกิจ หางหุนสวนจํากัด พี.พ.ีสหกิจ มีคุณสมบัติ บจ.๒๒๘/๒๕๖๒

๑๔,๔๔๕.๐๐ ๑๔,๔๔๕.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๐ ก.ค. ๖๒

12 จางซอมรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๗ ๖,๙๕๕.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๒๒๙/๒๕๖๒

จํานวน ๑ คัน ๖,๙๕๕.๐๐ ๖,๙๕๕.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๐ ก.ค. ๖๒

13 จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศบริเวณหนาหอง รอป. ๑๖,๖๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เต็มใจ นายณภัทร เต็มใจ มีคุณสมบัติ บจ.๒๓๐/๒๕๖๒

ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ ป อุตุนิยมวิทยา ๑๖,๖๐๐.๐๐ ๑๖,๖๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๑ ก.ค. ๖๒

14 ซื้อกระดาษถายเอกสร A๔ ๓๓,๗๐๕.๐๐  - เฉพาะเจาะจง รานเอนกสเตชั่นเนอรี่ รานเอนกสเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติ บซ.๒๓๑/๒๕๖๒

๓๓,๗๐๕.๐๐ ๓๓,๗๐๕.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๑ ก.ค. ๖๒

15 แทงทองเหลือง ๗,๘๑๑.๐๐  - เฉพาะเจาะจง รานอาทรพาณิชย รานอาทรพาณิชย มีคุณสมบัติ บซ.๒๓๒/๒๕๖๒

๗,๘๑๑.๐๐ ๗,๘๑๑.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๑ ก.ค. ๖๒

16 ซื้อเครื่องโทรศัพทตั้งโตะทํางาน ๓,๔๓๑.๔๙  - เฉพาะเจาะจง รานอาทรพาณิชย รานอาทรพาณิชย มีคุณสมบัติ บซ.๒๓๓/๒๕๖๒

๓,๔๓๑.๔๙ ๓,๔๓๑.๔๙ ตรงตามเงื่อนไข ๑๑ ก.ค. ๖๒

17 จางพิมพสติ๊กเกอร จํานวน ๒๐๐ แผน ๓,๖๓๘.๐๐  - เฉพาะเจาะจง รานอาทรพาณิชย รานอาทรพาณิชย มีคุณสมบัติ บซ.๒๓๔/๒๕๖๒

๓,๖๓๘.๐๐ ๓,๖๓๘.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๑ ก.ค. ๖๒

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๘,๖๖๕.๓๐  - เฉพาะเจาะจง รานอาทรพาณิชย รานอาทรพาณิชย มีคุณสมบัติ บซ.๒๓๕/๒๕๖๒
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วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ในการซื้อหรือจาง

๒๘,๖๖๕.๓๐ ๒๘,๖๖๕.๓๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๑ ก.ค. ๖๒

19 จางซอมทอเมนประปาแตกชํารุด จํานวน ๑ งาน ๑๕,๘๘๙.๕๐  - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี.พ.ีสหกิจ หางหุนสวนจํากัด พี.พ.ีสหกิจ มีคุณสมบัติ บจ.๒๓๖/๒๕๖๒

๑๕,๘๘๙.๕๐ ๑๕,๘๘๙.๕๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๒ ก.ค. ๖๒

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๓,๒๐๕.๙๔  - เฉพาะเจาะจง รานอาทรพาณิชย รานอาทรพาณิชย มีคุณสมบัติ บซ.๒๓๗/๒๕๖๒

๑๓,๒๐๕.๙๔ ๑๓,๒๐๕.๙๔ ตรงตามเงื่อนไข ๑๒ ก.ค. ๖๒

21 หมึกพิมพ จํานวน ๑๐ รายการ ๙๙,๐๗๑.๓๐  - เฉพาะเจาะจง รานอาทรพาณิชย รานอาทรพาณิชย มีคุณสมบัติ บซ.๒๓๘/๒๕๖๒

๙๙,๐๗๑.๓๐ ๙๙,๐๗๑.๓๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๑ ก.ค. ๖๒

22 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๗ ๒,๙๕๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๒๓๙/๒๕๖๒

จํานวน ๑ ลูก ๒,๙๕๐.๐๐ ๒,๙๕๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๘ ก.ค. ๖๒

23 ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ ประจําตําแหนง ผอ.ตอ. ๔,๔๔๐.๕๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๒๔๐/๒๕๖๒

 จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔,๔๔๐.๕๐ ๔,๔๔๐.๕๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒ ก.ค. ๖๒

24 ซื้อเครื่องดับเพลิง จํานวน ๓ รายการ ๘๔,๙๕๘.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอน เคมิคอล จํากัด บริษัท นิปปอน เคมิคอล จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๒๔๑/๒๕๖๒

๘๔,๙๕๘.๐๐ ๘๔,๙๕๘.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๘ ก.ค. ๖๒

25 จางซอมเครื่องปรับอากาศ กองตรวจและเฝาระวังสภาวะอากาศ ๒,๖๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เต็มใจ นายณภัทร เต็มใจ มีคุณสมบัติ บจ.๒๔๒/๒๕๖๒

สวนตรวจอากาศที่ ๓ จํานวน ๑ เครื่อง ๒,๖๐๐.๐๐ ๒,๖๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๘ ก.ค. ๖๒

26 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๓,๓๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองแอร โดยนายสุรศักดิ์ คงทรัพย รานรุงเรืองแอร โดยนายสุรศักดิ์ คงทรัพย มีคุณสมบัติ บจ.๒๔๓/๒๕๖๒

กรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน ๑ งาน ๓,๓๐๐.๐๐ ๓,๓๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๙ ก.ค. ๖๒

27 จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ๕,๙๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เต็มใจ นายณภัทร เต็มใจ มีคุณสมบัติ บจ.๒๔๔/๒๕๖๒

กลุมพัฒนาระบบบริหาร ๕,๙๐๐.๐๐ ๕,๙๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๙ ก.ค. ๖๒
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ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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ในการซื้อหรือจาง

28 ซื้ออะไหลคอมพิวเตอร ๑,๓๒๖.๘๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๒๔๕/๒๕๖๒

๑,๓๒๖.๘๐ ๑,๓๒๖.๘๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๓ ก.ค. ๖๒

29 ซื้อวัสดุไฟฟา ๑๐,๙๒๔.๗๐  - เฉพาะเจาะจง รานสินสยาม รานสินสยาม มีคุณสมบัติ บซ.๒๔๖/๒๕๖๒

๑๐,๙๒๔.๗๐ ๑๐,๙๒๔.๗๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๓ ก.ค. ๖๒

30 จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองธุรการพัสดุ ๙๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เต็มใจ นายณภัทร เต็มใจ มีคุณสมบัติ บจ.๒๔๗/๒๕๖๒

กลุมบริหารพัสดุ จํานวน ๑ เครื่อง ๙๐๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๕ ก.ค. ๖๒

31 จางซอมเครื่องปรับอากาศหนาหองผูบริหาร (รอบ.) ๔,๘๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เต็มใจ นายณภัทร เต็มใจ มีคุณสมบัติ บจ.๒๔๘/๒๕๖๒

อาคาร ๕๐ ป ชั้น ๓ จํานวน ๑ เครื่อง ๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๕ ก.ค. ๖๒

32 วัสดุสํานักงาน ๓๗,๗๔๖.๓๗  - เฉพาะเจาะจง รานอาทรพาณิชย รานอาทรพาณิชย มีคุณสมบัติ บซ.๒๔๙/๒๕๖๒

๓๗,๗๔๖.๓๗ ๓๗,๗๔๖.๓๗ ตรงตามเงื่อนไข ๒๖ ก.ค. ๖๒

33 ซื้อพระบรมฉายาลักษณพรอมเครื่องสักการะ ๙,๔๕๘.๘๐  - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี.พ.ีสหกิจ หางหุนสวนจํากัด พี.พ.ีสหกิจ มีคุณสมบัติ บซ.๒๕๐/๒๕๖๒

 จํานวน ๔ รายการ ๙,๔๕๘.๘๐ ๙,๔๕๘.๘๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๖ ก.ค. ๖๒

34 จางเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศสําหรับหองผูบริหาร ๗,๐๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี.พ.ีสหกิจ หางหุนสวนจํากัด พี.พ.ีสหกิจ มีคุณสมบัติ บจ.๒๕๑/๒๕๖๒

จํานวน ๑ งาน ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๖ ก.ค. ๖๒

35 ซื้อวัสดุเพื่อซอมเครื่องตีน้ําบริเวณสระน้ําโรงรถยนต ๑๘,๗๔๖.๔๐  - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธาราธร หางหุนสวนจํากัด ธาราธร มีคุณสมบัติ บซ.๒๕๒/๒๕๖๒

๑๘,๗๔๖.๔๐ ๑๘,๗๔๖.๔๐ ตรงตามเงื่อนไข ๓๐ ก.ค. ๖๒
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