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1 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสารของกลุ่มการเงินและบัญชี 1,284.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.74/๒๕๖๔
1,284.00 1,284.00 ตรงตามเง่ือนไข  1 ก.พ. ๖๔

2 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 16,066.05  - เฉพาะเจาะจง  บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด  บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.75/๒๕๖๔

หมายเลขทะเบียน 2กฎ-9767 (ส.อต.) 16,066.05 16,066.05 ตรงตามเง่ือนไข  1 ก.พ. ๖๔

3 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้อง Server 33,800.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ มีคุณสมบัติ บจ.76/๒๕๖๔

ช้ัน 9 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา 33,800.00 33,800.00 ตรงตามเง่ือนไข  1 ก.พ. ๖๔

4 จ้างเหมาซ่อมและล้างเคร่ืองปรับอากาศท่ี 22,600.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ มีคุณสมบัติ บจ.77/๒๕๖๔

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ช้ัน 16 อาคาร 22,600.00 22,600.00 ตรงตามเง่ือนไข  1 ก.พ. ๖๔

50 ปีอุตุนิยมวิทยา จ านวน 4 เคร่ือง

5 ซ้ือยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-3226 13,600.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนายางพาณิชย์ จ ากัด บริษัท ธนายางพาณิชย์ จ ากัด มีคุณสมบัติ บซ.78/๒๕๖๔

จ านวน 4 เส้น 13,600.00 13,600.00 ตรงตามเง่ือนไข  2 ก.พ. ๖๔

6 ซ้ือเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมขาต้ัง จ านวน ๒ เคร่ือง 9,630.00  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บซ.79/๒๕๖๔
9,630.00 9,630.00 ตรงตามเง่ือนไข  2 ก.พ. ๖๔

7 ซ้ือวัสดุส านักงานของกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา  24,100.68  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี มีคุณสมบัติ บซ.80/๒๕๖๔

จ านวน ๒๓ รายการ 24,100.68 24,100.68 ตรงตามเง่ือนไข  2 ก.พ. ๖๔

8 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 13,375.00  - เฉพาะเจาะจง  บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด  บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.81/๒๕๖๔

สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยา 13,375.00 13,375.00 ตรงตามเง่ือนไข  8 ก.พ. ๖๔

9 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน 8 1,498.00  - เฉพาะเจาะจง  บริษัท นิวต้ันนครินท ร์จ ากัด  บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.82/๒๕๖๔

อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา 1,498.00 1,498.00 ตรงตามเง่ือนไข  8 ก.พ. ๖๔

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

กรมอุตุนิยมวิทยา  
ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของใบส่ัง
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

กรมอุตุนิยมวิทยา  
ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

10 ซ้ือหมึกพิมพ์เอกสารของกองพยากรณ์อากาศ 62,627.10  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด มีคุณสมบัติ บซ.83/๒๕๖๔

จ านวน ๑๔ รายการ 62,627.10 62,627.10 ตรงตามเง่ือนไข  8 ก.พ. ๖๔

11  จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน ๑๒ (ตอ.) 20,437.00  - เฉพาะเจาะจง  บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด  บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.84/๒๕๖๔
20,437.00 20,437.00 ตรงตามเง่ือนไข  9 ก.พ. ๖๔

12 ซ้ือวัสดุส านักงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 34,336.30  - เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บซ.85/๒๕๖๔

จ านวน ๒๖ รายการ 34,336.30 34,336.30 ตรงตามเง่ือนไข  10 ก.พ. ๖๔

13 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน ๒ รายการ 39,590.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด มีคุณสมบัติ บซ.86/๒๕๖๔
39,590.00 39,590.00 ตรงตามเง่ือนไข  15 ก.พ. ๖๔

14 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ า 13,332.20  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บจ.87/๒๕๖๔

กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ (ตอ.) 13,332.20 13,332.20 ตรงตามเง่ือนไข  16 ก.พ. ๖๔

15 ซ้ือกระดาษปอนด์ขาวเพ่ือจัดพิมพ์แบบฟอร์มตรวจอากาศ 46,999.75  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บซ.88/๒๕๖๔

จ านวน ๒ รายการ 46,999.75 46,999.75 ตรงตามเง่ือนไข  17 ก.พ. ๖๔

16 จ้างเหมาซ่อมแซมและเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 2,461.00  - เฉพาะเจาะจง  บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด  บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.89/๒๕๖๔

ของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2,461.00 2,461.00 ตรงตามเง่ือนไข  18 ก.พ. ๖๔

๘กช-๗๕๒๑ (กบ.)

16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๘ รายการ 59,776.62  - เฉพาะเจาะจง บริษัท กัลยาภัณฑ์ 2560 จ ากัด บริษัท กัลยาภัณฑ์ 2560 จ ากัด มีคุณสมบัติ บซ.90/๒๕๖๔

17 ซ้ืออุปกรณ์ชุดควบคุมไมค์ประชุม จ านวน ๑ เคร่ือง 39,547.20  - เฉพาะเจาะจง  บริษัท เทอร์มินอล โซลูช่ัน จ ากัด  บริษัท เทอร์มินอล โซลูช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติ บซ.91/๒๕๖๔

ใช้ราชการท่ีห้องประชุมไพลิน 39,547.20 39,547.20 ตรงตามเง่ือนไข  18 ก.พ. ๖๔
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กรมอุตุนิยมวิทยา  
ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

18 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 28,200.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ มีคุณสมบัติ บจ.92/๒๕๖๔

ห้องเคร่ืองส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กองส่ือสาร 28,200.00 28,200.00 ตรงตามเง่ือนไข  19 ก.พ. ๖๔

19 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อน้ าประปาและโถปัสสาวะ 9,993.80  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บจ.93/๒๕๖๔

กองส่ือสาร (อาคารหลังใหม่) 9,993.80 9,993.80 ตรงตามเง่ือนไข  19 ก.พ. ๖๔

20 จ้างท าตรายาง จ านวน ๑๐ รายการ 1,701.30  - เฉพาะเจาะจง  อาทรพาณิชย์  อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บจ.94/๒๕๖๔
1,701.30 1,701.30 ตรงตามเง่ือนไข  22 ก.พ. ๖๔

21  ซ้ือเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ จ านวน ๑ เคร่ือง ใช้ราชการ 47,000.00  - เฉพาะเจาะจง  บริษัท เทคโนโลย่ี สโตร์ จ ากัด  บริษัท เทคโนโลย่ี สโตร์ จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.95/๒๕๖๔

กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ 47,000.00 47,000.00 ตรงตามเง่ือนไข  22 ก.พ. ๖๔

22 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหน้าอาคารแผ่นดินไหวภายใน 38,487.90  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงคาไกรสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงคาไกรสวัสด์ิ มีคุณสมบัติ บจ.96/๒๕๖๔

กรมอุตุนิยมวิทยา 38,487.90 38,487.90 ตรงตามเง่ือนไข  22 ก.พ. ๖๔

23 จ้างซ่อมสายอากาศระบบวิทยุคล่ืนส้ัน SSB 99,189.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเจ เมอร่ี โซลูช่ัน 18 จ ากัด บริษัท เอสเจ เมอร่ี โซลูช่ัน 18 จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.97/๒๕๖๔

(Single Side Band) ย่านความถ่ี 3-30 MHz 99,189.00 99,189.00 ตรงตามเง่ือนไข  23 ก.พ. ๖๔

กองส่ือสาร ส่วนเคร่ืองวิทยุกระจายข่าวอากาศ บางปลา

24 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 2 รายการ 6,131.10  - เฉพาะเจาะจง พี.พี.ค้าวัสดุ พี.พี.ค้าวัสดุ มีคุณสมบัติ บจ.98/๒๕๖๔
6,131.10 6,131.10 ตรงตามเง่ือนไข  25 ก.พ. ๖๔

25 จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 26 รายการ 9,394.60  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บจ.99/๒๕๖๔
9,394.60 9,394.60 ตรงตามเง่ือนไข  25 ก.พ. ๖๔
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วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 สัญญาซ้ือขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ
เคร่ืองมือตรวจอากาศช้ันบน ๔๐๓ MHz ท่ีศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันตก ต าบลไม้ขาว 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๑ ชุด

232,689.69 232,689.69 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
เสนอราคา ๑๑,๑๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จ ากัด
เสนอราคา 12,190,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
ราคา ๑๑,๑๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อก าหนดและภายใน

วงเงินงบประมาณ

สข.75/2564
ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 

2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564

กรมอุตุนิยมวิทยำ  
ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


