
ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(สัญญา)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

12,497,000.00 13,900,000.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.77/2563

เสนอราคา 12,497,000 บาท ราคา 12,497,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 3 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 13,268,000 บาท

36,487,000.00 36,915,000.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.78/2563

เสนอราคา 36,487,000 บาท ราคา 36,487,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 9 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 36,487,000 บาท

บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จํากัด

เสนอราคา 38,841,000 บาท

36,487,000.00 36,915,000.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.79/2563

เสนอราคา 36,487,000 บาท ราคา 36,487,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 9 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 36,487,000 บาท

บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จํากัด

เสนอราคา 38,841,000 บาท

3 สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน

สกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 

ระบบ

1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

กรมอุตุนิยมวิทยา  
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ.2563

สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน 

ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติ ระบบ

 403 Mhz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตําบล

บ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2 สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน

ชุมพร ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร 1 ระบบ



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(สัญญา)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

36,487,000.00 36,915,000.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.80/2563

เสนอราคา 36,487,000 บาท ราคา 36,487,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 9 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด

เสนอราคา 36,487,000 บาท

บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จํากัด

เสนอราคา 38,841,000 บาท

36,487,000.00 36,915,000.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสริ์ช ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.81/2563

เสนอราคา 36,487,000 บาท ราคา 36,487,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 9 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 36,487,000 บาท

บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จํากัด

เสนอราคา 38,841,000 บาท

2,461,000.00 2,470,000.00 e-bidding บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอ้งครบถ้วน สข.82/2563

เสนอราคา 2,461,000 บาท ราคา 2,461,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 10 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา  2,550,000 บาท

2,461,000.00 2,470,000.00 e-bidding บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.83/2563

เสนอราคา 2,461,000 บาท ราคา 2,461,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 10 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา  2,550,000 บาท

6 สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWS) ที่สถานี

อุตุนิยมวิทยาสงขลา (กลุ่มงาน

อุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา) ตําบลท่า

โพธิ์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 

ชุด

7 สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีเรดาร์ตรวจ

อากาศสทิงพระ ตําบลบ่อดาน 

อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4 สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน

นครราชสีมา ตําบลทา่ช้าง อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

 1 ระบบ

5 สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน

นครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยา

นครพนม ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(สัญญา)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

2,343,300.00 2,470,000.00 e-bidding บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.84/2563

เสนอราคา  2,343,300 บาท ราคา  2,343,300 บาท เสนอราคาเหมาะสม 10 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 2,449,230 บาท

2,343,300.00 2,470,000.00 e-bidding บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.85/2563

เสนอราคา  2,343,300 บาท ราคา  2,343,300 บาท เสนอราคาเหมาะสม 10 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา  2,499,230 บาท

2,343,300.00 2,470,000.00 e-bidding บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.86/2563

เสนอราคา  2,343,300 บาท ราคา  2,343,300 บาท เสนอราคาเหมาะสม 10 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 2,499,230 บาท

2,343,300.00 2,470,000.00 e-bidding บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.87/2563

เสนอราคา  2,343,300 บาท ราคา  2,343,300 บาท เสนอราคาเหมาะสม 14 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 2,444,950 บาท

8 สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWS) ที่สถานี

อุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร (กลุ่ม

งานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ) 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

๙ สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWS) ที่สถานี

อุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตําบล

บางแก้ว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด

๑๐ สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWS) ที่สถานี

อุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ ตําบล

บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 1 ชุด

๑๑ สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWS) ที่สถานี

อุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ตําบลน้ําซึม 

อําเภอเมืองอุทัยธาน ีจังหวัดอุทัยธานี

 1 ชุด



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(สัญญา)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

2,343,000.00 2,470,000.00 e-bidding บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.88/2563

เสนอราคา  2,343,300 บาท ราคา  2,343,300 บาท เสนอราคาเหมาะสม 14 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 2,444,950 บาท

2,343,300.00 2,470,000.00 e-bidding บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.89/2563

เสนอราคา  2,343,300 บาท ราคา  2,343,300 บาท เสนอราคาเหมาะสม 14 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 2,444,950 บาท

2,792,700.00 2,825,000.00 e-bidding บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จํากัด บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.90/2563

เสนอราคา 2,792,700 บาท ราคา 2,792,700 บาท เสนอราคาเหมาะสม 16 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 2,814,100 บาท

36,487,000.00 36,915,000.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.92/2563

เสนอราคา 36,487,000 บาท ราคา 36,487,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 21 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 36,487,000 บาท

๑๒ สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWS) ที่สถานี

อุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ตําบลรั้ว

ใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี 1 ชุด

๑๓ สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWS) ที่สถานี

อุตุนิยมวิทยายโยธร ตําบลตาดทอง 

อําเภอเมืองยโยธร จังหวัดยโยธร 1 ชุด

๑๔ สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือสอบเทียบ 

(Calibration Tools) ใช้กับเครื่องมือ

ตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ 

LLWAS แบบเคลื่อนที่ กองเครื่องมือ

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

๑๕ สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมอืตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน

เพชรบูรณ์ ตําบลลานบ่า อําเภอหล่ม

สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ระบบ



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(สัญญา)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

๑๖ 467,911.00 467,911.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อาทรพาณิชย์ ร้าน อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.93/2563

เสนอราคา 467,911 บาท ราคา 467,911 บาท เสนอราคาเหมาะสม 22 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

211,325.00 534,000.00 e-bidding บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สช.94/2563

เสนอราคา  211,325 บาท ราคา  211,325 บาท เสนอราคาเหมาะสม 22 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 410,880 บาท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

เสนอราคา 288,900 บาท

406,600.00 406,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอมพีเอ็ม(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ซีเอมพีเอ็ม(ประเทศไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สช.96/2563

เสนอราคา  ๔๐๖,๖๐๐ บาท ราคา  ๔๐๖,๖๐๐ บาท เสนอราคาเหมาะสม 30 เมษายน 2563

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

สัญญาซื้อขายวัสดุประกอบการตรวจ

อากาศชั้นบน

๑๘ สัญญาซื้อขายแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง

สําหรับเครื่องสํารองไฟฟ้าต่อเนื่อง 

(UPS) จํานวน 50 ลูก

๑๗ สัญญาเช่าใช้บริการระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กอง

พยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรม

อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบาง

นา กรุงเทพมหานคร



งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของใบสั่งหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง

เดือนเมษายน 2563

1 จ้างเหมาซ่อมท่อประปาและอุปกรณ์ ๘,๑๘๕.๕๐  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บจ.๑๒๘/๒๕๖๓

อาคารหอเรดาร์ จํานวน ๑ งาน ๘,๑๘๕.๕๐ ๘,๑๘๕.๕๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑ เม.ย. ๖๓

2 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์อุตุนิยม ๕,๖๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง มีคุณสมบัติ บจ.๑๒๙/๒๕๖๓

วิทยาทะเล ชั้น 16 จํานวน 2 เครื่อง ๕,๖๐๐.๐๐ ๕,๖๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑ เม.ย. ๖๓

3 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒,๓๗๕.๔๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จํากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๓๐/๒๕๖๓

ฮว-1947 จํานวน 1 คัน ๒,๓๗๕.๔๐ ๒,๓๗๕.๔๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑ เม.ย. ๖๓

4 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ตอ. ๓๑,๑๙๐.๕๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวตั้นนครินทร์ จํากัด บริษัท นิวตั้นนครินทร์ จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๓๑/๒๕๖๓

 ชั้น ๑๔ จํานวน ๑ งาน ๓๑,๑๙๐.๕๐ ๓๑,๑๙๐.๕๐ ตรงตามเงื่อนไข ๓ เม.ย. ๖๓

5 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องลิฟต ๑๔,๒๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง มีคุณสมบัติ บจ.๑๓๒/๒๕๖๓

อาคาร 50 ปี ชั้น 17 จํานวน ๒ เครื่อง ๑๔,๒๐๐.๐๐ ๑๔,๒๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๓ เม.ย. ๖๓

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ.2563



งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของใบสั่งหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง

6 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๘ ๒,๔๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง มีคุณสมบัติ บจ.๑๓๓/๒๕๖๓

๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๓ เม.ย. ๖๓

7 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลข ๓๖,๘๕๐.๘๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิออโต้แอร์ จํากัด บริษัท ภาคภูมิออโต้แอร์ จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๓๔/๒๕๖๓

ทะเบียน ๒ท-๑๖๘๗  ๓๖,๘๕๐.๘๐ ๓๖,๘๕๐.๘๐ ตรงตามเงื่อนไข ๓ เม.ย. ๖๓

8 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลข ๑๒,๐๓๗.๕๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิออโต้แอร์ จํากัด บริษัท ภาคภูมิออโต้แอร์ จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๓๕/๒๕๖๓

ทะเบียน ศข-๕๒๒๖  ของสถานีวิทยุฯ ๑๒,๐๓๗.๕๐ ๑๒,๐๓๗.๕๐ ตรงตามเงื่อนไข ๓ เม.ย. ๖๓

9 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ๑๗,๗๖๒.๐๐  - เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บซ.๑๓๖/๒๕๖๓

๑๗,๗๖๒.๐๐ ๑๗,๗๖๒.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๓ เม.ย. ๖๓

10 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๔๐,๒๒๑.๓๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัดบริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๓๗/๒๕๖๓

๔๐,๒๒๑.๓๐ ๔๐,๒๒๑.๓๐ ตรงตามเงื่อนไข ๓ เม.ย. ๖๓

11 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๑๑,๙๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง มีคุณสมบัติ บจ.๑๓๘/๒๕๖๓

สถาบันอุตุนิยมวิทยา ๑๑,๙๐๐.๐๐ ๑๑,๙๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๗ เม.ย. ๖๓



งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

ใบสั่งหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

12 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์โทร ๖,๘๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง มีคุณสมบัติ บจ.๑๓๙/๒๕๖๓

คมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชีย ๖,๘๐๐.๐๐ ๖,๘๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๙ เม.ย. ๖๓

ตะวันออกเฉียงใต้จํานวน ๑ เครื่อง

13 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒,๔๖๑.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิออโต้แอร์ จํากัด บริษัท ภาคภูมิออโต้แอร์ จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๔๐/๒๕๖๓

ฮว-๑๙๔๖ จํานวน ๑ คัน ๒,๔๖๑.๐๐ ๒,๔๖๑.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๙ เม.ย. ๖๓

14 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๕,๔๐๓.๕๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จํากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๔๑/๒๕๖๓

ฮจ ๑๙๔๕ จํานวน ๑ งาน ๕,๔๐๓.๕๐ ๕,๔๐๓.๕๐ ตรงตามเงื่อนไข ๙ เม.ย. ๖๓

15 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๑,๘๖๑.๘๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จํากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๔๒/๒๕๖๓

7กศ-6810(ฝผ.) จํานวน ๑ คัน ๑,๘๖๑.๘๐ ๑,๘๖๑.๘๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑ เม.ย. ๖๓

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๒,๖๖๗.๑๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๔๓/๒๕๖๓

๓๒,๖๖๗.๑๐ ๓๒,๖๖๗.๑๐ ตรงตามเงื่อนไข ๙ เม.ย. ๖๓

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๓ รายการ ของสถ ๓,๒๐๔.๐๐  - เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ตั้งเจริญ โรงพิมพ์ตั้งเจริญ มีคุณสมบัติ บซ.๑๔๔/๒๕๖๓

วิทยุฯ จ.ชุมพร ๓,๒๐๔.๐๐ ๓,๒๐๔.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๐ เม.ย. ๖๓

18 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้อง Server ๑๙,๔๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง มีคุณสมบัติ บจ.๑๔๕/๒๕๖๓

 (สส.) ๑๙,๔๐๐.๐๐ ๑๙,๔๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๓ เม.ย. ๖๓



งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

ใบสั่งหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

19 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนา ๓,๕๕๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง ล้างแอร์ ปากน้ํา สมุทรปราการ ล้างแอร์ ปากน้ํา สมุทรปราการ มีคุณสมบัติ บซ.๑๔๖/๒๕๖๓

อุตุนิยมวิทยา ชั้น ๗ จํานวน ๑ เครื่อง ช่างปุ๊ โดยนายนพดล ช้างเจริญ ช่างปุ๊ โดยนายนพดล ช้างเจริญ ตรงตามเงื่อนไข ๑ เม.ย. ๖๓

๓,๕๕๐.๐๐ ๓,๕๕๐.๐๐

20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง ๙,๘๙๗.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท กัลยาภัณฑ์ 2560 จํากัด บริษัท กัลยาภัณฑ์ 2560 จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๔๗/๒๕๖๓

พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network ๙,๘๙๗.๐๐ ๙,๘๙๗.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๕ เม.ย. ๖๓

แบบที่ 1

21 ซื้อน้ํามันรถยนต์ น้ํามันหล่อลื่นและน้ํากลั่นของ ๙๙,๐๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจาก กรีนเนท จํากัด บริษัท บางจาก กรีนเนท จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๔๘/๒๕๖๓

กรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน ๓ เดือน ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๗ เม.ย. ๖๓

 (เม.ย.-มิ.ย.63)

22 ซ่อมห้องน้ําชายอาคารพัสดุ จํานวน ๗ รายการ ๒๘,๒๔๘.๐๐  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วน พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บจ.๑๔๙/๒๕๖๓

๒๘,๒๔๘.๐๐ ๒๘,๒๔๘.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๐ เม.ย. ๖๓

23 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน ๑๕ รายการ ของสถา ๔,๗๑๓.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกวิทยา (๒๐๐๐) จํากัด บริษัท เอกวิทยา (๒๐๐๐) จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๕๐/๒๕๖๓

วิทยุฯ จ.ระยอง ๔,๗๑๓.๐๐ ๔,๗๑๓.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑ เม.ย. ๖๓

24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๔๕๕.๖๕  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัดบริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๕๑/๒๕๖๓

๒,๔๕๕.๖๕ ๒,๔๕๕.๖๕ ตรงตามเงื่อนไข ๒๐ เม.ย. ๖๓



งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

ใบสั่งหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

25 ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ของกลุ่มบริหาร ๑,๒๓๐.๕๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัดบริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๕๒/๒๕๖๓

งานทั่วไป ๑,๒๓๐.๕๐ ๑,๒๓๐.๕๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑ เม.ย. ๖๓

26 จ้างซ่อมแซมท่อเมนน้ําประปาบนเพดาน ๑๖,๗๗๗.๖๐  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บจ.๑๕๓/๒๕๖๓

และ หลังคาห้องปฏิบัติงาน ๑๖,๗๗๗.๖๐ ๑๖,๗๗๗.๖๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๐ เม.ย. ๖๓

กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

27 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ ๒,๗๑๗.๘๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จํากัด  บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จํากัด  มีคุณสมบัติ บจ.๑๕๔/๒๕๖๓

หมายเลขทะเบียน รว-๘๘๖๔ จํานวน ๑ คัน ๒,๗๑๗.๘๐ ๒,๗๑๗.๘๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๑ เม.ย. ๖๓

28 จ้างซ่อมห้องน้ํา อาคารโรงรถ จํานวน ๔ รายการ ๙,๖๐๘.๖๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จํากัด  บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จํากัด  มีคุณสมบัติ บจ.๑๕๕/๒๕๖๓

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙,๖๐๘.๖๐ ๙,๖๐๘.๖๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๒ เม.ย. ๖๓

29 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรด จํานวน ๑๙,๕๒๗.๕๐  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บซ.๑๕๖/๒๕๖๓

๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๙,๕๒๗.๕๐ ๑๙,๕๒๗.๕๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๒ เม.ย. ๖๓

30 จ้างเหมาทําตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๑๖๐.๗๘  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บจ.๑๕๗/๒๕๖๓

๓,๑๖๐.๗๘ ๓,๑๖๐.๗๘ ตรงตามเงื่อนไข ๒๒ เม.ย. ๖๓

31 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองตรวจและเฝ้าระวัง ๑๒,๔๑๒.๐๐  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บจ.๑๕๘/๒๕๖๓

สภาวะอากาศ ชั้น ๑๔ จํานวน ๖ เครื่อง ๑๒,๔๑๒.๐๐ ๑๒,๔๑๒.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๓ เม.ย. ๖๓



งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

ใบสั่งหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

32 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนตรวจอาก ๑๔,๖๕๙.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวตั้นนครินทร์ จํากัด บริษัท นิวตั้นนครินทร์ จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๕๙/๒๕๖๓

ชั้นบน จํานวน ๓ เครื่อง ๑๔,๖๕๙.๐๐ ๑๔,๖๕๙.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๓ เม.ย. ๖๓

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๕,๕๔๒.๘๒  - เฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม ร้านสินสยาม มีคุณสมบัติ บซ.๑๖๐/๒๕๖๓

๑๕,๕๔๒.๘๒ ๑๕,๕๔๒.๘๒ ตรงตามเงื่อนไข ๒๓ เม.ย. ๖๓

34 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศของกลุ่มอุตุนิยม ๔,๘๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง มีคุณสมบัติ บจ.๑๖๑/๒๕๖๓

วิทยาอุทก (พน.) จํานวน ๖ เครื่อง ๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๔ เม.ย. ๖๓

35 ซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลข t13,696.000  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิออโต้แอร์ จํากัด บริษัท ภาคภูมิออโต้แอร์ จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๖๒/๒๕๖๓

 ทะเบียนฮต-๘๐๘๘ จํานวน ๑ คัน 13,696.00 13,696.00 ตรงตามเงื่อนไข ๓๐ เม.ย. ๖๓

36 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ภูมิอากาศ ชั้น๑ ๑๓,๑๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง  ร้านรุ่งเรืองแอร์ โดย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์คง มีคุณสมบัติ บซ.๑๖๓/๒๕๖๓

จํานวน ๑ เครื่อง ๑๓,๑๐๐.๐๐ ๑๓,๑๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๓๐ เม.ย. ๖๓


