
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
(สัญญำ)

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเคร่ืองมือตรวจ
อากาศการบินท่ีทางว่ิงฝ่ังตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

4,099,170.00 4,099,170.00 คัดเลือก บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จ ากัด
เสนอราคา 4,099,170.00 บาท

บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จ ากัด
ราคา 4,099,170.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อก าหนดและภายใน

วงเงินงบประมาณ

สข.76/2564
ลงวันท่ี 30 มี.ค. 64

2 จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ
ด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยา
โลก (WMO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

7,800,000.00 7,800,000.00 คัดเลือก บริษัท จีโนแมทช์ จ ากัด
เสนอราคา 7,800,000.00 บาท

บริษัท จีโนแมทช์ จ ากัด
ราคา 7,800,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อก าหนดและภายใน

วงเงินงบประมาณ

สข.77/2564
ลงวันท่ี 30 มี.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

กรมอุตุนิยมวิทยำ  
ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของใบส่ัง
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมและเปล่ียนน ้ามันเคร่ือง 2,225.60  - เฉพาะเจาะจง  บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ้ากัด  บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ้ากัด มีคุณสมบัติ บจ.100/๒๕๖๔

รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ-๗๒๙๗  ราคา 2,225.60 บาท  ราคา 2,225.60 บาท ตรงตามเง่ือนไข  2 มี.ค. ๖๔

2 จ้างเหมาซ่อมแซมและเปล่ียนน ้ามันเคร่ือง 17,259.10  - เฉพาะเจาะจง  บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ้ากัด  บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ้ากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๐๑/๒๕๖๔

ของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฮ-๓๕๔๘ (กบ.) ราคา 17,259.10 บาท ราคา 17,259.10 บาท ตรงตามเง่ือนไข  2 มี.ค. ๖๔

3 ซื อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 9 รายการ  2,308.00  - เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ต้ังเจริญ โรงพิมพ์ต้ังเจริญ มีคุณสมบัติ บซ.๑๐๒/๒๕๖๔

ราคา 2,308.00 บาท ราคา 2,308.00 บาท ตรงตามเง่ือนไข  3 มี.ค. ๖๔

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนของกองส่ือสำร จ ำนวน ๓๐ รำยกำร 66,070.36  - เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บซ.๑๐๓/๒๕๖๔
ราคา 66,070.36 บาท ราคา 66,070.36 บาท ตรงตามเง่ือนไข  3 มี.ค. ๖๔

5 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเข้าห้องกลุ่มประชาสัมพันธ์ 3,103.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สารินทร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด  บริษัท สารินทร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๐๔/๒๕๖๔

ช้ัน ๑ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา  ราคา 3,103.00 บาท  ราคา 3,103.00 บาท ตรงตามเง่ือนไข  4 มี.ค. ๖๔

6 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๗,300.00  พงษ์เคร่ืองเย็น ๒  พงษ์เคร่ืองเย็น ๒ มีคุณสมบัติ บจ.๑๐๕/๒๕๖๔

ศข ๔๘๘๖ กทม. เฉพาะเจาะจง ราคา ๗,300.00 บาท ราคา ๗,300.00 บาท ตรงตามเง่ือนไข  9 มี.ค. ๖๔

7 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องควบคุม ๕,๘00.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร์ รุ่งเรืองแอร์ มีคุณสมบัติ บจ.๑๐6/๒๕๖๔

 server กล้องวงจรปิด กรมอุตุนิยมวิทยา ราคา ๕,๘00.00 บาท ราคา ๕,๘00.00 บาท ตรงตามเง่ือนไข  16 มี.ค. ๖๔

8 ซ้ือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ วปร. 1๕,515.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บซ.๑๐7/๒๕๖๔
ราคา 1๕,515.00 บาท ราคา 1๕,515.00 บาท ตรงตามเง่ือนไข  16 มี.ค. ๖๔

9 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงน้ ามันหล่อล่ืนและน้ ากล่ันของ ๙๙,๐๐๐.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑๐8/๒๕๖๔

กรมอุตุนิยมวิทยา (ประจ าเดือนเม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๔) ราคา ๙๙,๐๐๐.00 บาท ราคา ๙๙,๐๐๐.00 บาท ตรงตามเง่ือนไข  16 มี.ค. ๖๔

10 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศช้ัน ๑๔ (ตอ.) 15,๐87.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท นิวตั นนครินทร์ จ้ากัด  บริษัท นิวตั นนครินทร์ จ้ากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑๐๙/๒๕๖๔

กรมอุตุนิยมวิทยา ราคา 15,๐87.00 บาท ราคา 15,๐87.00 บาท ตรงตามเง่ือนไข  19 มี.ค. ๖๔

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

กรมอุตุนิยมวิทยา  
ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของใบส่ัง
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

กรมอุตุนิยมวิทยา  
ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

11 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องปฏิบัติงาน 8,9๐๐.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร์ รุ่งเรืองแอร์ มีคุณสมบัติ บจ.๑๑๐/๒๕๖๔

ส านักงานอุตุนิยมวิทยาทะเล ท่าเรือกรุงเทพฯ ราคา 8,9๐๐.00 บาท ราคา 8,9๐๐.00 บาท ตรงตามเง่ือนไข  22 มี.ค. ๖๔

12 จ้างเหมาซ่อมประตูกระจกด้านหน้ากองตรวจ ๙63.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สารินทร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด  บริษัท สารินทร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑11/๒๕๖๔
และเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ช้ัน ๑๔ ราคา ๙63.00 บาท ราคา ๙63.00 บาท ตรงตามเง่ือนไข  ๒๕ มี.ค. ๖๔

13 ซ้ือยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎก ๕๔๖๗ 1๙,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนายางพาณิชย์ จ้ากัด บริษัท ธนายางพาณิชย์ จ้ากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑12/๒๕๖๔
ราคา 1๙,200.00 บาท ราคา 1๙,200.00 บาท ตรงตามเง่ือนไข  ๒6 มี.ค. ๖๔

14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน ๖ รายการ 21,866.52 เฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม ร้านสินสยาม มีคุณสมบัติ บซ.๑13/๒๕๖๔
ราคา 21,866.52 บาท ราคา 21,866.52 บาท ตรงตามเง่ือนไข  ๒6 มี.ค. ๖๔

15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๙ รายการ 75,798.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ้ากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ้ากัด มีคุณสมบัติ บซ.๑1๔/๒๕๖๔
ราคา 75,798.80 บาท ราคา 75,798.80 บาท ตรงตามเง่ือนไข  ๒6 มี.ค. ๖๔

16 ซ้ือกระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ จ านวน ๑๒๐ ม้วน 14,338.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม ร้านสินสยาม มีคุณสมบัติ บซ.๑1๕/๒๕๖๔
ราคา 14,338.00 บาท ราคา 14,338.00 บาท ตรงตามเง่ือนไข  30 มี.ค. ๖๔


