
ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของใบส่ัง
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน ๒๕ รายการ 5,703.10  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บจ.116/๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,703.10 5,703.10 ตรงตามเง่ือนไข  1 เม.ย. ๖๔

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 39,290.40  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี มีคุณสมบัติ บซ.๑๑7/๒๕๖๔
39,290.40 39,290.40 ตรงตามเง่ือนไข  1 เม.ย. ๖๔

3 ซ้ือกระดาษ A0 ชนิดฟอกขาวพิเศษ จ านวน ๓๐ รีม 60,990.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม ร้านสินสยาม มีคุณสมบัติ บซ.๑18/๒๕๖๔
60,990.00 60,990.00 ตรงตามเง่ือนไข  1 เม.ย. ๖๔

4 จ้างพิมพ์กระดาษผลิตแผนท่ีอากาศ (แบบ อต.๑๐๐๓) 34,454.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เอ็น.การพิมพ์ จ ากัด บริษัท เอส.พี.เอ็น.การพิมพ์ จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑19/๒๕๖๔
34,454.00 34,454.00 ตรงตามเง่ือนไข  1 เม.ย. ๖๔

5 จ้างเหมาล้างและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน ๕ 5,564.00  - เฉพาะเจาะจง  บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด  บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.120/๒๕๖๔
5,564.00 5,564.00 ตรงตามเง่ือนไข  5 เม.ย. ๖๔

6 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องระบบจ าลองการส่ันสะเทือน 26,750.00  - เฉพาะเจาะจง  บริษัท  บีพีเอสอินสทรูเมนต์ จ ากัด  บริษัท  บีพีเอสอินสทรูเมนต์ จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑2๑/๒๕๖๔
จากแผ่นดินไหว 26,750.00 26,750.00 ตรงตามเง่ือนไข  5 เม.ย. ๖๔

7 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ า ช้ัน ๒ อาคาร ๕๐ ปี 9,095.00  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บจ.๑2๒/๒๕๖๔

กรมอุตุนิยมวิทยา 9,095.00 9,095.00 ตรงตามเง่ือนไข  7 เม.ย. ๖๔

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน ของกองพยากรณ์อากาศ 49,440.42  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี มีคุณสมบัติ บซ.๑2๓/๒๕๖๔
49,440.42 49,440.42 ตรงตามเง่ือนไข  8 เม.ย. ๖๔

9 จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 6,600.00  - เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร์ รุ่งเรืองแอร์ มีคุณสมบัติ บจ.124/๒๕๖๔
ห้องคอมพิวเตอร์และห้องไฟฟ้า 6,600.00 6,600.00 ตรงตามเง่ือนไข  20 เม.ย. ๖๔
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

กรมอุตุนิยมวิทยา  

ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

กรมอุตุนิยมวิทยา  

ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

10 ซ่อมแซมท่อประปาแตกช ารุดบริเวณทางเท้า 22,598.40  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บจ.๑25/๒๕๖๔
ข้างอาคารกองเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา 22,598.40 22,598.40 ตรงตามเง่ือนไข  20 เม.ย. ๖๔

11 ซ้ือDrum เพ่ือใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji Xerox 13,375.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติ บซ.๑26/๒๕๖๔
 รุ่น DC-III3007/2007 13,375.00 13,375.00 ตรงตามเง่ือนไข  23 เม.ย. ๖๔

12 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสาธารณะ 48,471.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑27/๒๕๖๔
ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา 48,471.00 48,471.00 ตรงตามเง่ือนไข  23 เม.ย. ๖๔

13 จ้างเหมาซ่อมแซมเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ 3,049.50  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส  จ ากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส  จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.128/๒๕๖๔
3,049.50 3,049.50 ตรงตามเง่ือนไข  27 เม.ย. ๖๔

14 ซ้ือวัสดุส านักงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑๕ รายการ 27,035.69  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บซ.๑29/๒๕๖๔
ของทางราชการ ฮภ-๗๒๙๗ 27,035.69 27,035.69 ตรงตามเง่ือนไข  27 เม.ย. ๖๔

15 จ้างเหมาซ่อมแซมและเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ราชการ ๔,654.50  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส  จ ากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส  จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.๑30/๒๕๖๔
หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ ๔,654.50 ๔,654.50 ตรงตามเง่ือนไข  23 เม.ย. ๖๔

16 ซ้ือยางรถยนต์ของราชการ 48,471.00  - เฉพาะเจาะจง ธนายางพาณิชย์ ธนายางพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บจ.๑๓1/๒๕๖๔
หมายเลขทะเบียน ๗กศ-๖๘๑๐ 48,471.00 48,471.00 ตรงตามเง่ือนไข  23 เม.ย. ๖๔

17 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศจ านวน ๒ เคร่ือง 30,067.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท  นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด บริษัท  นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.132/๒๕๖๔
 (ครุภัณฑ์ส านักงาน) 30,067.00 30,067.00 ตรงตามเง่ือนไข  28 เม.ย. ๖๔

18 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาและอุปกรณ์ 15,140.50  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บจ.๑33/๒๕๖๔
ห้องน้ าชาย-หญิง (อาคารท่ีท าการสุวรรณภูมิ Met obs) 15,140.50 15,140.50 ตรงตามเง่ือนไข  28 เม.ย. ๖๔



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
(สัญญำ)

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองควบคุมเครือข่าย
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) 
อุปกรณ์ Firewall ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

1,015,000.00 1,015,000.00 e-bidding บริษัท เมเนจจ้ิง อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 
จ ากัด

เสนอราคา 1,013,600.00 บาท

บริษัท ดิ เอ็กซ์เซเล้นท์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด
เสนอราคา 1,011,500.00 บาท

บริษัท ดิ เอ็กซ์เซเล้นท์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด
ราคา 780,300.00 บาท
(ระยะเวลาด าเนินการต้ังแต่ 
19 เม.ย.64 - 30 ก.ย. 64)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดและภายในวงเงิน

งบประมาณ

สข.76/2564
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

2 ซ้ือวัสดุงานไม้ส าหรับซ่อมแซมฐานไม้รองถาดน้ า
ระเหย

138,500.80 138,500.80 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาค้าไม้
เสนอราคา 138,500.80 บาท

ร้านรัตนาค้าไม้
เสนอราคา 138,500.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดและภายในวงเงิน

งบประมาณ

สข.79/2564
ลงวันท่ี 26 เม.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2564

กรมอุตุนิยมวิทยำ  
ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564


