
ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
(สัญญำ)

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

17,940,000.00 17,847,600.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช บริษทั เอน็ แอนด์ เอ ไซเอน็ติฟคิ จ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้องครบถว้น สจ.69/2563
เสนอราคา 17,847,600 บาท ราคา 17,847,600 บาท เสนอราคาเหมาะสม 4 มีนาคม 2563

ภายในวงเงิน
งบประมาณ

7,645,000.00 7,597,000.00 e-bidding บริษทั เอเชียเมท จ ากดั บริษทั เอเชียเมท จ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้องครบถว้น สจ.7๐/2563
เสนอราคา 7,597,000 บาท ราคา 7,597,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 10 มีนาคม 2563

ภายในวงเงิน
งบประมาณ

130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อมิเมจ วชิวล 1993 จ ากดั บริษทั อมิเมจ วชิวล 1993 จ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้องครบถว้น สข.71/2563
เสนอราคา 130,000 บาท ราคา 130,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม ๓๑ มีนาคม 2563

ภายในวงเงิน
งบประมาณ

179,123.35 179,123.35 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธาราธร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธาราธร มีคุณสมบติัถกูต้องครบถว้น สข.72/2563
เสนอราคา 179,123.35 บาท ราคา 179,123.35 บาท เสนอราคาเหมาะสม 19 มีนาคม 2563

ภายในวงเงิน

1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมนีำคม 2563

กรมอุตนิุยมวิทยำ  
วันที่ 1 มนีำคม พ.ศ.2563 ถึง ๓๑ มนีำคม พ.ศ.2563

สัญญาซ้ือขายวสัดุวทิยาศาสตร์ 
รายการเคร่ืองวทิยหุยัง่อากาศระบบ
เรดิโอโดไลท์แบบชนิดความถี ่๑,๖๘๐
 MHz พร้อมแบตเตอร่ีแหง้ ที่ศูนย์
อตุุนิยมวทิยาภาคตะวนัออก จงัหวดั
สงขลา และศูนยอ์ตุุนิยมวทิยาภาคใต้
ฝ่ังตะวนัตก จงัหวดัภเูกต็ 1,200 ชุด

2 สัญญาซ้ือขายวสัดุวทิยาศาสตร์ 
รายการเคร่ืองวทิยหุยัง่อากาศระบบ
เรดิโอโดไลท์แบบชนิดความถี ่๑,๖๘๐
 MHz พร้อมแบตเตอร่ีแหง้ที่ส่วน
ตรวจอากาศชั้นบน บางนา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ๕๐๐ ชุด

3 สัญญาซ้ือขาย ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ส าหรับแผนที่แบบดิจทิัล ที่กอง
พยากรณ์อากาศ กรมอตุุนิยมวทิยา 
แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

4 สัญญาซ้ือวสัดุไฟฟา้เพือ่บ ารุงรักษา
เคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศ จ านวน 20
 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง



ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
(สัญญำ)

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

57,233.33 57,233.33 เฉพาะเจาะจง นายธนากร ใจหาญ นายธนากร ใจหาญ มีคุณสมบติัถกูต้องครบถว้น สข.7๓/2563
เสนอราคา 53,233.33 บาท ราคา 53,233.33 บาท เสนอราคาเหมาะสม ๑๐ มีนาคม 2563

ภายในวงเงิน

งบประมาณ
126,000.00 126,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพศัวฒิุ ตระกาโรบล นายพศัวฒิุ ตระกาโรบล มีคุณสมบติัถกูต้องครบถว้น สข.74/2563

เสนอราคา 126,000 บาท ราคา 126,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม ๑1 มีนาคม 2563
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

24,385,300.00 24,396,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช มีคุณสมบติัถกูต้องครบถว้น สข.75/2563
เสนอราคา 24,385,300 บาท ราคา 24,385,300 บาท เสนอราคาเหมาะสม 30 มีนาคม 2563

ภายในวงเงิน
งบประมาณ

5,400,000.00 5,400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาร์วนิ เทคโนโลยส์ี จ ากดั บริษทั มาร์วนิ เทคโนโลยส์ี จ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้องครบถว้น สข.76/2563
เสนอราคา  5,400,000 บาท ราคา  5,400,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 31 มีนาคม 2563

ภายในวงเงิน
งบประมาณ

5 สัญญาจา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ 
ประจ ากรมอตุุนิยมวทิยา บางนา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

6 สัญญาจา้งเหมาเอกชนปฏบิติังาน 
ต าแหน่งนักวชิาการโสตทัศนศึกษา 
ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ปฏบิติีงาน
 ณ กลุ่มประชาสัมพนัธ ์ส านัก
เลขานุการกรม จ านวน 1 อตัรา

7 จดัซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ รายการ
เคร่ืองมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบ
เรดิโอธโีอโดไลท์อตัโนมัติ ความถี ่
๑๖๘๐ Mhz ศูนยอ์ตุุนิยมวทิยาภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน ต าบล
บา้นเปด็ อ าเภอเมืองขอนแกน่ 
จงัหวดัขอนแกน่ ๑ ชุด

8 จา้งเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซม
ระบบหาพกิดัต าแหน่งฟา้แลบ 
(Lightning Detection System) 
และระบบ EFM (Electric Field 
Mill) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
ของใบสั่งหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

เดือนมีนาคม

1 ซ้ือหมึกพมิพ ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๖,๔๙๒.๙๘  - เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ มีคุณสมบติั บซ.๑๐๒/๒๕๖๓

๑๖,๔๙๒.๙๘ ๑๖,๔๙๒.๙๘ ตรงตามเง่ือนไข ๒ มี.ค. ๖๓

2 ๗,๙๒๘.๗๐  - เฉพาะเจาะจง พ.ีพ.ีค้าวัสดุ พ.ีพ.ีค้าวัสดุ มีคุณสมบติั บซ.๑๐๓/๒๕๖๓

๗,๙๒๘.๗๐ ๗,๙๒๘.๗๐ ตรงตามเง่ือนไข ๓ มี.ค. ๖๓

3 ๓,๑๕๖.๕๐  - เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด บริษทั นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด มีคุณสมบติั บจ.๑๐๔/๒๕๖๓

๓,๑๕๖.๕๐ ๓,๑๕๖.๕๐ ตรงตามเง่ือนไข ๓ มี.ค. ๖๓

4 ๕๑,๓๖๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอพ ีเน็ตเวร์ิค เอ็นจิเนียร่ิง ร้านเอพ ีเน็ตเวร์ิค เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบติั บจ.๑๐๕/๒๕๖๓

๕๑,๓๖๐.๐๐ ๕๑,๓๖๐.๐๐
ตรงตามเง่ือนไข ๙ มี.ค. ๖๓

วันที ่1 มนีาคม พ.ศ.2563 ถึง ๓๑ มนีาคม พ.ศ.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2563
กรมอุตนิุยมวิทยา  

จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กลุ่ม
บริหาร พสัดุ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ้ือวัสดุซ่อมแซมรถยนต์ราชการกรม
อตุุนิยมวิทยา จ านวน ๖ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

จา้งเหมาตรวจเช็คและแกไ้ขระบบโทรศัพท์



งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซ้ือหรอื

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรปุ

เลขที่และวันที่

ของใบสั่งหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

5 ซ้ือธงตราสัญลักษณ์ WMO และธงชาติไทยพร้อม๑,๗๒๒.๗๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิต้ี แฟลกส์ จ ากดั บริษัท ควอลิต้ี แฟลกส์ จ ากดั มีคุณสมบติั บซ.๑๐๖/๒๕๖๓

เสาต้ังโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๗๒๒.๗๐ ๑,๗๒๒.๗๐ ตรงตามเง่ือนไข ๙ มี.ค. ๖๓

6 ๔,๔๔๐.๕๐  - เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัดบริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด มีคุณสมบติั บจ.๑๐๗/๒๕๖๓

๔,๔๔๐.๕๐ ๔,๔๔๐.๕๐ ตรงตามเง่ือนไข ๑๐ มี.ค. ๖๓

7 ซ้ือหมึกพมิพเ์อกสารและ Flash Drive ของกลุ่ม๔๔,๕๙๒.๒๕  - เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัดบริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด มีคุณสมบติั บซ.๑๐๘/๒๕๖๓

บริหารพสัดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๔,๕๙๒.๒๕ ๔๔,๕๙๒.๒๕ ตรงตามเง่ือนไข ๑๐ มี.ค. ๖๓

8 ๒,๘๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจงร้านรุ่งเรืองแอร์ โดยนายสุรศักด์ิ ทรัพย์คงร้านรุ่งเรืองแอร์ โดยนายสุรศักด์ิ ทรัพย์คง มีคุณสมบติั บจ.๑๐๙/๒๕๖๓

๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐.๐๐ ตรงตามเง่ือนไข ๑๑ มี.ค. ๖๓

9 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพ ์Multifunction Printer ๒,๘๘๙.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัดบริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด มีคุณสมบติั บจ.๑๑๐/๒๕๖๓

จ านวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๘๘๙.๐๐ ๒,๘๘๙.๐๐ ตรงตามเง่ือนไข ๑๑ มี.ค. ๖๓

10 ๒๗,๒๘๙.๒๘  - เฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม ร้านสินสยาม มีคุณสมบติั บซ.๑๑๑/๒๕๖๓

๒๗,๒๘๙.๒๘ ๒๗,๒๘๙.๒๘ ตรงตามเง่ือนไข ๑๓ มี.ค. ๖๓

จา้งซ่อมเคร่ืองพมิพช์นิด LED ยี่ห้อ Fuji 
Xerox รุ่น CP305 laser color โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศที่ส่วน
ดาวเทยีม อุตุนิยมวทิยา จ านวน ๑ งาน โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

ซ้ืออุปกรณ์บ ารุงรักษาและท าความสะอาด
รถยนต์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
ของใบสั่งหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕๒,๗๐๘.๒๐  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี มีคุณสมบติั บซ.๑๑๒/๒๕๖๓

๕๒,๗๐๘.๒๐ ๕๒,๗๐๘.๒๐ ตรงตามเง่ือนไข ๑๓ มี.ค. ๖๓

12 ๖๓,๘๒๕.๕๐  - เฉพาะเจาะจง บริษทั โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษทั โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากัด มีคุณสมบติั บจ.๑๑๓/๒๕๖๓

๖๓,๘๒๕.๕๐ ๖๓,๘๒๕.๕๐ ตรงตามเง่ือนไข ๑๙ มี.ค. ๖๓

13 ซ้ือยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบยีน ฮจ ๑๙๔๖ ๑๓,๖๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนายางพาณิชย์ บริษัท ธนายางพาณิชย์ มีคุณสมบติั บซ.๑๑๔/๒๕๖๓

จ านวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๓,๖๐๐.๐๐ ๑๓,๖๐๐.๐๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒๐ มี.ค. ๖๓

14 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ๔,๗๕๐.๘๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกสหกรุ๊ป จ ากดั บริษัท เอกสหกรุ๊ป จ ากดั มีคุณสมบติั บจ.๑๑๕/๒๕๖๓

ศข ๔๘๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔,๗๕๐.๘๐ ๔,๗๕๐.๘๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒๓ มี.ค. ๖๓

15 ๑๓,๖๔๒.๕๐  - เฉพาะเจาะจง  บรษัิท ภาคภมูอิอโตแ้อร ์จ ากัด  บรษัิท ภาคภมูอิอโตแ้อร ์จ ากัด มีคุณสมบติั บจ.๑๑๖/๒๕๖๓

๑๓,๖๔๒.๕๐ ๑๓,๖๔๒.๕๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒๓ มี.ค. ๖๓

16 ๒,๘๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง
 รา้นรุง่เรอืงแอร ์โดย นายสรุศกัดิ ์ทรัพยค์ง  รา้นรุง่เรอืงแอร ์โดย นายสรุศกัดิ ์ทรัพยค์ง มีคุณสมบติั บจ.๑๑๗/๒๕๖๓

๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐.๐๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒๓ มี.ค. ๖๓

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบยีน 
ฮต-๘๐๘๘ จ านวน ๑ คัน โดยวธิี
เฉพาะเจาะจงจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส่วนช่างเทคนิคกระจาย
ข่าวอากาศ เพื่อการบินและเรือเดินทะเล กองส่ือสาร 
จ านวน ๑ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสวา่งรอบบริเวณถนน
สาธารณะ ภายในกรมอุตุนิยมวทิยา จ านวน 
๑ งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
ของใบสั่งหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

17 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ส่วนเคร่ือง๑๖,๔๔๙.๐๐  - เฉพาะเจาะจง แสงอรุณแอร์ แสงอรุณแอร์ มีคุณสมบติั บจ.๑๑๘/๒๕๖๓

ส่งวิทยกุระจายขา่วอากาศ กองส่ือสาร ๑๖,๔๔๙.๐๐ ๑๖,๔๔๙.๐๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒๔ มี.ค. ๖๓

18 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑๐ รายการ ๙๐,๐๔๐.๕๐  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พี.พ.ีสหกจิ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พี.พ.ีสหกจิ มีคุณสมบติั บซ.๑๑๙/๒๕๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙๐,๐๔๐.๕๐ ๙๐,๐๔๐.๕๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒๖ มี.ค. ๖๓

19 ซ้ือกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๐,๗๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบติั บซ.๑๒๐/๒๕๖๓

๑๐,๗๐๐.๐๐ ๑๐,๗๐๐.๐๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒๖ มี.ค. ๖๓

20 ซ้ือหมึกพมิพค์อมพวิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง๑๒,๕๗๒.๕๐  - เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัดบริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด มีคุณสมบติั บซ.๑๒๑/๒๕๖๓

๑๒,๕๗๒.๕๐ ๑๒,๕๗๒.๕๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒๖ มี.ค. ๖๓

21 ๑๑,๐๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง  รา้นรุง่เรอืงแอร ์โดย นายสรุศกัดิ ์ทรัพยค์ง  รา้นรุง่เรอืงแอร ์โดย นายสรุศกัดิ ์ทรัพยค์ง มีคุณสมบติั บจ.๑๒๒/๒๕๖๓

๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒๖ มี.ค. ๖๓

22 ๓๑,๖๐๗.๘๐  - เฉพาะเจาะจง บริษทั ภาคภมูิออโต้แอร์ จ ากัด บริษทั ภาคภมูิออโต้แอร์ จ ากัด มีคุณสมบติั บจ.๑๒๓/๒๕๖๓

๓๑,๖๐๗.๘๐ ๓๑,๖๐๗.๘๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒๖ มี.ค. ๖๓

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบยีน 
๙๔-๐๔๔๔ จ านวน ๑ คัน โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ณ 
สถานีอุตุนิยม วทิยากรงุเทพฯ (เฉลิมพระ
เกียรติ) จ านวน ๑ งาน



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
ของใบสั่งหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

23 ซ้ือกระดาษและวัสดุส านักงาน ๑๗,๖๔๙.๖๕  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบติั บซ.๑๒๔/๒๕๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๗,๖๔๙.๖๕ ๑๗,๖๔๙.๖๕ ตรงตามเง่ือนไข ๒๖ มี.ค. ๖๓

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙,๘๖๕.๔๐  - เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัดบริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด มีคุณสมบติั บซ.๑๒๕/๒๕๖๓

๙,๘๖๕.๔๐ ๙,๘๖๕.๔๐ ตรงตามเง่ือนไข ๓๑ มี.ค. ๖๓

25 ซ้ืออปุกรณ์ไฟฟา้ จ านวน ๕ รายการ ๙,๖๐๓.๒๕  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พี.พ.ีสหกจิ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พี.พ.ีสหกจิ มีคุณสมบติั บซ.๑๒๖/๒๕๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙,๖๐๓.๒๕ ๙,๖๐๓.๒๕ ตรงตามเง่ือนไข ๓๑ มี.ค. ๖๓

26 ๓๙,๐๕๕.๐๐  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พี.พ.ีสหกจิ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พี.พ.ีสหกจิ มีคุณสมบติั บซ.๑๒๗/๒๕๖๓

๓๙,๐๕๕.๐๐ ๓๙,๐๕๕.๐๐ ตรงตามเง่ือนไข ๓๑ มี.ค. ๖๓

ซ้ือเคร่ืองวัดอณุหภูมิอนิฟาเรด โดยวิธี
เฉพาะเจาะ


