
ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(สัญญา)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

6,420,000.00 6,365,000.00 e-bidding บริษัท ดิ เอ็กซ์เซเล้นท์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด บริษัท ดิ เอ็กซ์เซเล้นท์ คอมมนูิเคชั่น จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.๙๗/2563

เสนอราคา ๖,365,000 บาท ราคา ๖,365,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 12 พฤษภาคม 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เมเนจจิ้ง อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 6,400,000 บาท

68,694,000.00 67,677,500.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.๙๘/2563

เสนอราคา ๖๗,๖๗๗,๕๐๐ บาท ราคา ๖๗,๖๗๗,๕๐๐ บาท เสนอราคาเหมาะสม ๘ พฤษภาคม 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอเซียเมท จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 68,373,000 บาท

บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จํากัด

เสนอราคา 70,727,000 บาท

800,000.00 876,150.00 e-bidding บริษัท กิจวิสัย จํากัด บริษัท กิจวิสัย จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.๙๙/2563

เสนอราคา 790,730 บาท ราคา 790,730 บาท เสนอราคาเหมาะสม ๑๘ พฤษภาคม 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เจเอ็นพี อินเตอร์เทรด จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 799,290 บาท

1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.2563

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการระบบตรวจสอบและเฝ้าระวัง

การทํางานระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย (Enterprise Monitoring 

System) ที่กองสื่อสาร กรม

อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ

2 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ

ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศ

ยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ

3 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รายการเครื่องตรวจหาค่าพิกัดทางราบ

และค่าพิกัดทางดิ่ง ที่กองตรวจและเฝ้า

ระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 

แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(สัญญา)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

490,595.00 ๔๙๐,๕๙๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.100/2563

เสนอราคา ๔๙๐,๕๙๕  บาท ราคา ๔๙๐,๕๙๕  บาท เสนอราคาเหมาะสม 14 พฤษภาคม 2563

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

378,780.00 378,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีโนแมทช์ จํากัด บริษัท จีโนแมทช์ จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.101/2563

เสนอราคา ๓๗๘,๗๘๐ บาท ราคา ๓๗๘,๗๘๐ บาท เสนอราคาเหมาะสม 18 พฤษภาคม 2563

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

109,140.00 109,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จํากัด บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.102/2563

เสนอราคา ๑๐๙,๑๔๐ บาท ราคา ๑๐๙,๑๔๐ บาท เสนอราคาเหมาะสม 29 พฤษภาคม 2563

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

7 1,237,500.00 1,237,500.00 e-bidding บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.103/2563

เสนอราคา 1,237,500 บาท เสนอราคา 1,237,500 บาท เสนอราคาเหมาะสม 22 พฤษภาคม 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 1,165,230 บาท

บริษัท อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม จํากัด

เสนอราคา 1,165,230 บาท

บริษัท เอ็น แอนด์ ดับบลิว ยูเนี่ยน จํากัด

เสนอราคา 1,277,515.80 บาท

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี

ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า ๑ ล้านบาท 

จํานวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)

6 สัญญาจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่

ความรู้กรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน ๒ เรื่อง

4 สัญญาซื้อขายแบตเตอรี่เครื่องสํารอง

ไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จํานวน ๔ รายการ

5 สัญญาซื้อขายอะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจ

อากาศ ที่สถานีเรดาร์ฯ สทิงพระ 

จังหวัดสงขลา จํานวน ๑ รายการ



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(สัญญา)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

1,237,500.00 1,237,500.00 e-bidding บริษัท เท็น ซอฟท์ จํากัด บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.103/2563

เสนอราคา 1,207,955.10 บาท เสนอราคา 1,237,500 บาท เสนอราคาเหมาะสม 22 พฤษภาคม 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ค

เวอร์ค จํากัด

งบประมาณ

เสนอราคา 1,234,780 บาท

บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์ จํากัด

เสนอราคา 1,182,885 บาท

6,848,000.00 6,848,000.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.104/2563

เสนอราคา 6,783,800 บาท ราคา 6,783,800 บาท เสนอราคาเหมาะสม 22 พฤษภาคม 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 6,835,160 บาท

499,000.00 499,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จํากัด บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.105/2563

เสนอราคา  ๔๙๙,๐๐๐  บาท ราคา  ๔๙๙,๐๐๐  บาท เสนอราคาเหมาะสม 27 พฤษภาคม 2563

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

107,053.50 107,053.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซมมิเทค ไฮโดร เทคโนโลยี จํากัด บริษัท เซมมิเทค ไฮโดร เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.106/2563

เสนอราคา  107,053.50 บาท ราคา  107,053.50 บาท เสนอราคาเหมาะสม 29 พฤษภาคม 2563

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี

ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า ๑ ล้านบาท 

จํานวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๗

๙ สัญญาสัญญาจ้างเหมาเพื่อผลิตและ

เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของกรม

อุตุนิยมวิทยา

๑๐ สัญญาซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตี

น้ํา 4 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน

 2 เครื่อง

8 สัญญาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจ

อากาศอัตโนมัติ iMET-๑๗๙๐ ๔๐๓ 

MHz ที่ สอต.บางนา โดยวิธีคัดเลือก



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(สัญญา)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

42,907.00 42,907.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กัลยาภัณฑ์ 2560 จํากัด บริษัท กัลยาภัณฑ์ 2560 จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.107/2563

เสนอราคา 42,907 บาท ราคา 42,907 บาท เสนอราคาเหมาะสม 27 พฤษภาคม 2563

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

785,059.00 785,059.00 e-bidding บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จํากัด บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.109/2563

เสนอราคา 1,150,000 บาท ราคา 785,059 บาท เสนอราคาเหมาะสม 29 พฤษภาคม 2563

ภายในวงเงิน

บริษัท เอ็ม แอนด์ ดับบลิว ยูเนียน จํากัด งบประมาณ

เสนอราคา 1,168,279.50 บาท

บริษัท เท็น ซอฟท์ จํากัด

เสนอราคา 788,162 บาท

บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จํากัด

เสนอราคา 785,059 บาท

บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จํากัด

เสนอราคา 1,097,400 บาท

บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

เสนอราคา 969,999 บาท

๑๒ สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคา

ต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 4 

รายการ

๑๑ สัญญาซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 

5 รายการ



งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซื้อหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของใบสั่งหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง

เดือนพฤษภาคม

๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙,๐๙๕.๐๐ ๙,๐๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๖๔/๒๕๖๓

๙,๐๙๕.๐๐ ๙,๐๙๕.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๗ พ.ค. ๖๓

2 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ๑๘,๘๒๓.๔๔ ๑๘,๘๒๓.๔๔ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๖๕/๒๕๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๘,๘๒๓.๔๔ ๑๘,๘๒๓.๔๔ ตรงตามเงื่อนไข ๘ พ.ค. ๖๓

3 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น 12 2568 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวตั้นนครินทร์ จํากัด บริษัท นิวตั้นนครินทร์ จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๖๖/๒๕๖๓

(ตอ.) จํานวน 3 เครื่อง 2,568 2,568 ตรงตามเงื่อนไข 12 พ.ค. 63

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕๙,๐๒๒.๒๗ ๕๙,๐๒๒.๒๗ เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติ บซ.๑๖๗/๒๕๖๓

๕๙,๐๒๒.๒๗ ๕๙,๐๒๒.๒๗ ตรงตามเงื่อนไข ๑๓ พ.ค. ๖๓

5 จ้างเหมาทําตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๒๘๔.๐๐ ๑,๒๘๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บจ.๑๖๘/๒๕๖๓

๑,๒๘๔.๐๐ ๑,๒๘๔.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๓ พ.ค. ๖๓

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที่  29  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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๖ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙๒,๗๑๕.๕๐ ๙๒,๗๑๕.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๖๙/๒๕๖๓

๙๒,๗๑๕.๕๐ ๙๒,๗๑๕.๕๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๓ พ.ค. ๖๓

7 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมบุษรา ๑๘,๗๒๕.๐๐ ๑๘,๗๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวตั้นนครินทร์ จํากัด บริษัท นิวตั้นนครินทร์ จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๗๐/๒๕๖๓

คัม ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา ๑๘,๗๒๕.๐๐ ๑๘,๗๒๕.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๙ พ.ค. ๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง ๑๓,๓๗๕.๐๐ ๑๓,๓๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เค อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด บริษัท เค อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๗๑/๒๕๖๓

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๓,๓๗๕.๐๐ ๑๓,๓๗๕.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๘ พ.ค. ๖๓

10 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม 5,992 5,992 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวตั้นนครินทร์ จํากัด บริษัท นิวตั้นนครินทร์ จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๗๒/๒๕๖๓

อาคารกลุ่มบริหารพัสดุชั้น 2 จํานวน 1 งาน 5,992 5,992 ตรงตามเงื่อนไข 18 พ.ค. ๖๓

11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จํานวน ๓๐ รายการ ๗๒,๔๐๑.๕๕ ๗๒,๔๐๑.๕๕ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วน พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บซ.๑๗๓/๒๕๖๓

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๗๒,๔๐๑.๕๕ ๗๒,๔๐๑.๕๕ ตรงตามเงื่อนไข ๑๙ พ.ค. ๖๓
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๑๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสํานักงาน ๓๓,๕๔๔.๕๐ ๓๓,๕๔๔.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๗๔/๒๕๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๓,๕๔๔.๕๐ ๓๓,๕๔๔.๕๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๙ พ.ค. ๖๓

13 ซื้อสติกเกอร์สีวงกลม จํานวน ๑ รายการ ๖๔๒.๐๐ ๖๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บซ.๑๗๕/๒๕๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖๔๒.๐๐ ๖๔๒.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๑๙ พ.ค. ๖๓

14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๓๕๖.๗๖ ๑,๓๕๖.๗๖ เฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม ร้านสินสยาม มีคุณสมบัติ บซ.๑๗๖/๒๕๖๓

๑,๓๕๖.๗๖ ๑,๓๕๖.๗๖ ตรงตามเงื่อนไข ๑๙ พ.ค. ๖๓

15 จ้างซ่อมเครื่องสแกนเอกสารของกลุ่มบริหารพัส ๑๓,๑๐๐.๐๐ ๑๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  ร้านรุ่งเรืองแอร์  ร้านรุ่งเรืองแอร์ มีคุณสมบัติ บจ.๑๗๗/๒๕๖๓

๑๓,๑๐๐.๐๐ ๑๓,๑๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๐ พ.ค. ๖๓

16 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศของกองบริกา ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สิงห์ประเสริฐ นายสมศักดิ์ สิงห์ประเสริฐ มีคุณสมบัติ บจ.๑๗๘/๒๕๖๓

ดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา จํานวน ๑ เครื่อง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๐ พ.ค. ๖๓
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๑๗ จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศของกองพยาก ๑๑,๔๐๐.๐๐ ๑๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  ร้านรุ่งเรืองแอร์  ร้านรุ่งเรืองแอร์ มีคุณสมบัติ บจ.๑๗๙/๒๕๖๓

อากาศ ชั้น ๑๒ ๑๑,๔๐๐.๐๐ ๑๑,๔๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๐ พ.ค. ๖๓

18 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงานอุตุนิยม ๔๒,๙๐๗.๐๐ ๔๒,๙๐๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ มีคุณสมบัติ บจ.๑๘๐/๒๕๖๓

วิทยาทะเล ท่าเรือกรุงเทพฯ(คลองเตย) ศูนย์ 12,200.00 12,200.00 ตรงตามเงื่อนไข 22 พ.ต. 63

อุตุนิยมวิทยาทะเล กองบริการดิจิทัลอุตุนิยม

วิทยา จํานวน 1 เครื่อง

19 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยม 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ มีคุณสมบัติ บจ.๑๘๑/๒๕๖๓

วิทยา อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา ชั้น 10 1,600.00 1,600.00 ตรงตามเงื่อนไข 22 พ.ค. ๖๓

จํานวน 1 เครื่อง

20 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครื่องส่งวิทยุ 42,300.00 42,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ มีคุณสมบัติ บจ.๑๘๒/๒๕๖๓

กระจายข่าว กองสื่อสาร จํานวน 4 เครื่อง 42,300.00 42,300.00 ตรงตามเงื่อนไข 22 พ.ค. ๖๓

21 จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจประตูอะลูมิเนียม 1,016.50 1,016.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บจ.๑๘๓/๒๕๖๓

ชั้น 4 ห้องการเงิน อาคาร 50 ปี 1,016.50 1,016.50 ตรงตามเงื่อนไข 22 พ.ค. 63
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๒๒ ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1645 ๑๓,๖๐๐.๐๐ ๑๓,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนายางพาณิชย์ จํากัด บริษัท ธนายางพาณิชย์ จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๘๔/๒๕๖๓

จํานวน ๔ เส้น ๑๓,๖๐๐.๐๐ ๑๓,๖๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๕ พ.ค. ๖๓

23 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 35,310 35,310 บริษัท เค อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด บริษัท เค อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๘๕/๒๕๖๓

เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,310 35,310 ตรงตามเงื่อนไข 25 พ.ค. ๖๓

24 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ65 ๒,๙๕๐.๐๐ ๒,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนายางพาณิชย์ จํากัด บริษัท ธนายางพาณิชย์ จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๘๖/๒๕๖๓

จํานวน 1 ลูก ๒,๙๕๐.๐๐ ๒,๙๕๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๖ พ.ค. ๖๓

25 ซื้อยางรถยนต์สําหรับรถยนต์หมายเลขทะเบยี ๑๓,๖๐๐.๐๐ ๑๓,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนายางพาณิชย์ จํากัด บริษัท ธนายางพาณิชย์ จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๘๗/๒๕๖๓

ฮภ7297 จํานวน 4 เส้น ๑๓,๖๐๐.๐๐ ๑๓,๖๐๐.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๖ พ.ค. ๖๓

๒๖ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมโต๊ะทํางานกลุ่มบริห ๓,๔๑๓.๓๐ ๓,๔๑๓.๓๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วน พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บซ.๑๘๘/๒๕๖๓

พัสดุ จํานวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๔๑๓.๓๐ ๓,๔๑๓.๓๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๗ พ.ค. ๖๓
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27 ซื้อวัสดุเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาปรับปรุง ๖๙,๙๒๖.๖๔ ๖๙,๙๒๖.๖๔ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธาราธร ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธาราธร มีคุณสมบัติ บซ.๑๘๙/๒๕๖๓

การติดตั้งตู้สกรีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๖๙,๙๒๖.๖๔ ๖๙,๙๒๖.๖๔ ตรงตามเงื่อนไข ๒๗ พ.ค. ๖๓

การใช้งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ราชการ หมายเลข 2950 2,950 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนายางพาณิชย์ จํากัด บริษัท ธนายางพาณิชย์ จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๙๐/๒๕๖๓

ทะเบียนฮจ-1945 จํานวน 1 ลูก 2,950 2,950 ตรงตามเงื่อนไข ๒๗ พ.ค. ๖๓

29 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5617.5 5617.5 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิตออโต้แอร์ จํากัด บริษัท ภาคภูมิตออโต้แอร์ จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๙๑/๒๕๖๓

ฮม-7644 จํานวน 1 คัน 5,617.50 5,617.50 ตรงตามเงื่อนไข ๒๗ พ.ค. ๖๓

๓๐ ซื้ออะไหล่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารโรงไม้ ๑,๘๔๐.๔๐ ๑,๘๔๐.๔๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วน พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บซ.๑๙๒/๒๕๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๘๔๐.๔๐ ๑,๘๔๐.๔๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๘ พ.ค. ๖๓

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๗ รายการ ๑๗,๔๘๑.๖๖ ๑๗,๔๘๑.๖๖ เฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม ร้านสินสยาม มีคุณสมบัติ บซ.๑๙๓/๒๕๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๗,๔๘๑.๖๖ ๑๗,๔๘๑.๖๖ ตรงตามเงื่อนไข ๒๘ พ.ค. ๖๓



งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซื้อหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของใบสั่งหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง

32 จ้างซ่อมห้องน้ําอาคารโรงอาหาต จํานวน ๑๗,๐๒๓.๗๐ ๑๗,๐๒๓.๗๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วน พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บซ.๑๙๔/๒๕๖๓

๒ รายการ ๑๗,๐๒๓.๗๐ ๑๗,๐๒๓.๗๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๙ พ.ค. ๖๓

33 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อซุ้มพระฉายาลักษณ์ 3,119.05 3,119.05 เฉพาะเจาะจง พี.พี.ค้าวัสดุ พี.พี.ค้าวัสดุ มีคุณสมบัติ บซ.๑๙๕/๒๕๖๓

พระบรมราชินิในรัชกาลที่ 10 3,119.05 3,119.05 ตรงตามเงื่อนไข ๒๙ พ.ค. ๖๓

34 ซื้อปากกาลงนาม จํานวน ๒ ชุด ๙๒๐.๒๐ ๙๒๐.๒๐ เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บซ.๑๙๖/๒๕๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙๒๐.๒๐ ๙๒๐.๒๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๙ พ.ค. ๖๓

๓๕ ซื้อ Hard Disk External จํานวน ๒ ตัว ๓,๑๐๓.๐๐ ๓,๑๐๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๙๗/๒๕๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๑๐๓.๐๐ ๓,๑๐๓.๐๐ ตรงตามเงื่อนไข ๒๙ พ.ค. ๖๓


