
ที ่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
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(บาท)
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(บาท)
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
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ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของใบสั่งหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
๑ จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องสมุด ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ 

ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,600.00  - เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร์ รุ่งเรืองแอร์ ตรงตามเง่ือนไข บจ.200/๒๕๖๔

15,600.00 15,600.00 มีคุณสมบัติ 2 ส.ค. ๖๔

๒ ซ้ือแอลกอฮอล์ (ชนิดน้้า) ๗๕ เปอร์เซ็นต์ จ้านวน ๒ 
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,766.4๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอเดล โซลูชั่น 
พร้ินต้ิง จ ำกัด

บริษัท ควอเดล โซลูชั่น 
พร้ินต้ิง จ ำกัด

มีคุณสมบัติ บซ.20๑/๒๕๖๔

3,766.4๐ 3,766.4๐ ตรงตามเง่ือนไข 3 ส.ค. ๖๔

๓ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้านวน ๓๕ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

63,295.85  - เฉพาะเจาะจง พี.พี.ค้ำวัสดุ พี.พี.ค้ำวัสดุ มีคุณสมบัติ บซ.202/๒๕๖๔

63,295.85 63,295.85 ตรงตามเง่ือนไข 3 ส.ค. ๖๔

๔ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน ๕ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

39,943.1๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท กัลยาภัณฑ์ 2560
 จ้ากัด

บริษัท กัลยาภัณฑ์ 2560 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติ บซ.203/๒๕๖๔

39,943.1๐ 39,943.1๐ ตรงตามเง่ือนไข 3 ส.ค. ๖๔

๕ ซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ือง Printer ห้องผู้บริหาร (รอว.) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

18,810.6๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย 
อินเตอร์เทรด จ ำกัด

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์
เทรด จ ำกัด

มีคุณสมบัติ บซ.204/๒๕๖๔

18,810.6๐ 18,810.6๐ ตรงตามเง่ือนไข ๔ ส.ค. ๖๔

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที ่ 3๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที ่ 3๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๖ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ้านวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,639.8๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย 
อินเตอร์เทรด จ ำกัด

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์
เทรด จ ำกัด

ตรงตามเง่ือนไข บซ.205/๒๕๖๔

7,639.8๐ 7,639.8๐ มีคุณสมบัติ 6 ส.ค. ๖๔

๗ ยกเลิกใบส่ัง  - เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ 206/๒๕๖๔
ตรงตามเง่ือนไข

๘ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ผค. โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5,136.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวต้ันนครินทร์ 
จ ำกัด

บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ำกัด มีคุณสมบัติ บจ.207/๒๕๖๔

5,136.00 5,136.00 ตรงตามเง่ือนไข 9 ส.ค. ๖๔

๙ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 
ฎก-๕๔๖๗ (ฝผ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,691.5๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-
คลัช เซอร์วิส จ ำกัด

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช 
เซอร์วิส จ ำกัด

มีคุณสมบัติ บจ.208/๒๕๖๔

3,691.5๐ 3,691.5๐ ตรงตามเง่ือนไข 9 ส.ค. ๖๔

๑๐ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศศูนย์โทรคมนาคม
อุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคตะวันออก

26,000.0๐  - เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร์ รุ่งเรืองแอร์ มีคุณสมบัติ บจ.209/๒๕๖๔

เฉียงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,000.0๐ 26,000.0๐ ตรงตามเง่ือนไข 9 ส.ค. ๖๔
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที ่ 3๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑ ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ้านวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,486.46  - เฉพาะเจาะจง หจก. พี.พี.สหกิจ หจก. พี.พี.สหกิจ ตรงตามเง่ือนไข บซ.210/๒๕๖๔

15,600.00 15,600.00 มีคุณสมบัติ 10 ส.ค. ๖๔

๑๒ ซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๑๗ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

37,851.25  - เฉพาะเจาะจง อำทรพำณิชย์ อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติ บซ.211/๒๕๖๔

37,851.25 37,851.25 ตรงตามเง่ือนไข 10 ส.ค. ๖๔

๑๓ ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ (กจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,000.00  - เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร์ รุ่งเรืองแอร์ มีคุณสมบัติ บซ.212/๒๕๖๔
17,000.00 17,000.00 ตรงตามเง่ือนไข ๑1 ส.ค. ๖๔

๑๔ จ้างเหมาติดต้ังชุดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพืน้ทีถ่นน
ทางเดินรถทีป่รับปรุงใหม่

34,240.0๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร-เมทริค ซิส
เต็มส์ จ้ากัด

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส์
 จ้ากัด

มีคุณสมบัติ บจ.213/๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,240.0๐ 34,240.0๐ ตรงตามเง่ือนไข 11 ส.ค. ๖๔

๑๕ ซ้ือธงตราสัญลักษณ์ สก.และผ้าประดับร้ัวกรมฯ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

40,285.5๐  - เฉพาะเจาะจง หจก. พี.พี.สหกิจ หจก. พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บซ.214/๒๕๖๔

40,285.5๐ 40,285.5๐ ตรงตามเง่ือนไข 11 ส.ค. ๖๔
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที ่ 3๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๖ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน ๑๓ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

61,278.90  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย 
อินเตอร์เทรด จ้ากัด

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์
เทรด จ้ากัด

ตรงตามเง่ือนไข บซ.215/๒๕๖๔

61,278.90 61,278.90 มีคุณสมบัติ 13 ส.ค. ๖๔

๑๗ ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ จ้านวน ๓๔ เคร่ือง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

98,226.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย 
อินเตอร์เทรด จ้ากัด

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์
เทรด จ้ากัด

มีคุณสมบัติ บซ.216/๒๕๖๔

98,226.00 98,226.00 ตรงตามเง่ือนไข 13 ส.ค. ๖๔

๑๘ จ้างซ่อมแซมรางน้้าอาคารกลุ่มบริหารพัสดุ กรม
อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,660.00  - เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด รสำ 
เอ็นจิเนียร่ิง

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด รสำ เอ็นจิ
เนียร่ิง

มีคุณสมบัติ บจ.217/๒๕๖๔

40,660.00 40,660.00 ตรงตามเง่ือนไข 23 ส.ค. ๖๔

๑๙ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์ภูมิอากาศ ชั้น
 ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,885.0๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวต้ันนครินทร์ 
จ้ากัด

บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ้ากัด มีคุณสมบัติ บจ.218/๒๕๖๔

5,885.0๐ 5,885.0๐ ตรงตามเง่ือนไข 16 ส.ค. ๖๔
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที ่ 3๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๐ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสารของกองเฝ้าระวัง
แผ่นดินไหวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,889.0๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส 
อินโนเวชั่น (ประเทศไทย)
 จ้ากัด

บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส 
อินโนเวชั่น

มีคุณสมบัติ บซ.219/๒๕๖๔

2,889.01 (ประเทศไทย) จ้ากัด ตรงตามเง่ือนไข 16 ส.ค. ๖๔
2,889.01

๒๑ ซ่อมปรับปรุงถนนทางเดินรถยนต์เสริมด้วยยางมะตอย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,374.47  - เฉพาะเจาะจง หจก. พี.พี.สหกิจ หจก. พี.พี.สหกิจ ตรงตามเง่ือนไข บจ.220/๒๕๖๔

57,374.47 57,374.47 มีคุณสมบัติ 18 ส.ค. ๖๔

๒๒ ซ้ือวัสดุส้านักงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน จ้านวน ๘ 
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,211.4๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย 
อินเตอร์เทรด จ้ากัด

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์
เทรด จ้ากัด

มีคุณสมบัติ บซ.221/๒๕๖๔

18,211.4๐ 18,211.4๐ ตรงตามเง่ือนไข 19 ส.ค. ๖๔

๒๓ จ้างท้าโล่พร้อมกล่องและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก
 ให้แก่ผู้เกษียณอายุประจ้าปี ๒๕๖๔

8,990.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชู้สมีพร้ินแอนด์
ดีไซน์ จ ำกัด

บริษัท ชู้สมีพร้ินแอนด์ดีไซน์
 จ ำกัด

มีคุณสมบัติ บจ.222/๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,990.00 8,990.00 ตรงตามเง่ือนไข 19 ส.ค. ๖๔

๒๔  จ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า จ้านวน ๗ เคร่ือง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

19,875.25  - เฉพาะเจาะจง หจก. พี.พี.สหกิจ หจก. พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บจ.223/๒๕๖๔

19,875.25 19,875.25 ตรงตามเง่ือนไข 23 ส.ค. ๖๔



ที ่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของใบสั่งหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที ่ 3๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๕ จ้างเหมาท้าตรายาง จ้านวน ๑๐ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

1,519.40  - เฉพาะเจาะจง อำทรพำณิชย์ อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติ บจ.224/๒๕๖๔

1,519.40 1,519.40 ตรงตามเง่ือนไข 23 ส.ค. ๖๔

๒๖ ซ้ือกระดาษ จ้านวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,955.50  - เฉพาะเจาะจง อำทรพำณิชย์ อำทรพำณิชย์ ตรงตามเง่ือนไข บซ.225/๒๕๖๔

19,955.50 19,955.50 มีคุณสมบัติ 23 ส.ค. ๖๔

๒๗ จ้างซ่อมชักโครกห้องน้้าชาย ชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,968.0๐  - เฉพาะเจาะจง หจก. พี.พี.สหกิจ หจก. พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บจ.226/๒๕๖๔

1,968.0๐ 1,968.0๐ ตรงตามเง่ือนไข 24 ส.ค. ๖๔

๒๘ ซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๑๙ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

65,229.34  - เฉพาะเจาะจง อำทรพำณิชย์ อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติ บซ.227/๒๕๖๔

65,229.34 65,229.34 ตรงตามเง่ือนไข 25 ส.ค. ๖๔

๒๙ ซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 1๕ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

4,989.0๐  - เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีพานิช ร้านสวัสดีพานิช มีคุณสมบัติ บซ.228/๒๕๖๔

4,989.0๐ 4,989.0๐ ตรงตามเง่ือนไข 25 ส.ค. ๖๔



ที ่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของใบสั่งหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที ่ 3๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๐ ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที ่๒ จ้านวน ๑ เคร่ือง

25,626.5๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย 
อินเตอร์เทรด จ้ากัด

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์
เทรด จ้ากัด

มีคุณสมบัติ บซ.229/๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,626.5๐ 25,626.5๐ ตรงตามเง่ือนไข 27 ส.ค. ๖๔

๓๑ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน ๒ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

10,790.95  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย 
อินเตอร์เทรด จ้ากัด

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์
เทรด จ้ากัด

ตรงตามเง่ือนไข บซ.230/๒๕๖๔

10,790.95 10,790.95 มีคุณสมบัติ 27 ส.ค. ๖๔

๓๒ ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและหลอดไฟส่องสว่าง (กบ.) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

10,175.7๐  - เฉพาะเจาะจง หจก. พี.พี.สหกิจ หจก. พี.พี.สหกิจ มีคุณสมบัติ บซ.231/๒๕๖๔

10,175.7๐ 10,175.7๐ ตรงตามเง่ือนไข 31 ส.ค. ๖๔

๓๓ ซ้ือวัสดุส้านักงานและกระดาษ จ้านวน ๑๗ รายการ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

26,379.78  - เฉพาะเจาะจง อำทรพำณิชย์ อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติ บซ.232/๒๕๖๔

26,379.78 26,379.78 ตรงตามเง่ือนไข 31 ส.ค. ๖๔

๓๔ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า (UPS) ทีใ่ช้งาน
ส้าหรับประตูกระจกสไลด์

17,500.0๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจ วิชวล 
1993 จ้ากัด

บริษัท อิมเมจ วิชวล 
1993 จ้ากัด

มีคุณสมบัติ บจ.233/๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ (War room) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

17,500.0๐ 17,500.0๐ ตรงตามเง่ือนไข 31 ส.ค. ๖๔



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ สัญญาซ้ือขายวัสดุคอมพวิเตอร์ของส านักงาน ๒๐๒,๑๐๖.๙๕ ๒๐๒,๑๐๖.๙๕ เฉพาะเจาจง บริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อนิเตอร์เทรด จ ากดั บริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อนิเตอร์เทรด จ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้อง สข.๑๐๐/๒๕๖๔
ส านักงานเลขานุการกรม เสนอราคา ๒๐๒,๑๐๖.๙๕ บาท ราคา ๒๐๒,๑๐๖.๙๕ บาท ครบถว้นตามขอ้ก าหนด ลว. ๔ ส.ค. ๖๔

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

๒ สัญญาซ้ือขายอปุกรณ์มิกเซอร์ ของสถานี ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีคซี เทคโนโลยี จ ากดั บริษทัพเีคซี เทคโนโลยี จ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้อง สจ.๑๐๑/๒๕๖๔
วิทยุกระจายเสียง กรมอตุุนิยมวิทยา เสนอราคา ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถว้นตามขอ้ก าหนด ลว. ๑๗ ส.ค. ๖๔
จงัหวัดพษิณุโลก และภายในวงเงิน

งบประมาณ

๓ สัญญาจา้งขดุลอกท าความสะอาดท่อ ๓๔๔,๑๑๒.๐๐ ๓๔๔,๑๑๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คงคาไกรสวัสด์ิ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คงคาไกรสวัสด์ิ มีคุณสมบติัถกูต้อง สจ.๑๐๒/๒๕๖๔
ระบายน้ าพร้อมบอ่พกัน้ าเสีย ภายในกรม เสนอราคา ๓๔๔,๑๑๒.๐๐ บาท ราคา ๓๔๔,๑๑๒.๐๐ บาท ครบถว้นตามขอ้ก าหนด ลว. ๒๐ ส.ค. ๖๔
อตุุนิยมวิทยา และภายในวงเงิน

งบประมาณ

๔ สัญญาจา้งซ่อมแซมหอ้งสุขา อาคารพสัดุ ๓๐๘,๑๖๐.๐๐ ๓๐๘,๑๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั รสา เอน็จเินียร่ิง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั รสา เอน็จเินียร่ิง มีคุณสมบติัถกูต้อง สจ.๑๐๓/๒๕๖๔
กรมอตุุนิยมวิทยา เสนอราคา ๓๐๘,๑๖๐.๐๐ บาท ราคา ๓๐๘,๑๖๐.๐๐ บาท ครบถว้นตามขอ้ก าหนด ลว. ๒๓ ส.ค. ๖๔

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

๕ สัญญาซ้ือขายวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเคร่ือง
วิทยุหย่ังลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อม
แบตเตอร่ีใช้กบัเคร่ืองรับภาคพืน้ดิน ฯลฯ

๓,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิเสิร์ช 
เสนอราคา ๓,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

บริษทั เอก็เซล คอนซัลแตนท์ส จ ากดั 
เสนอราคา ๓,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิเสิร์ช ราคา 
๓,๔๖๐,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถกูต้อง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

สข.๑๐๔/๒๕๖๔    
ลว. ๓๑ ส.ค. ๖๔

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
กรมอุตุนิยมวิทยำ  

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
กรมอุตุนิยมวิทยำ  

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564

๖ สัญญาซ้ือขายอะไหล่ส าหรับอะไหล่ ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอทีบทีี คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั ไอทีบทีี คอร์ปอเรชั่น จ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้อง สข.๑๐๕/๒๕๖๔
เคร่ืองวัดระยะทางลม ๒ เมตร เสนอราคา ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท ราคา ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท ครบถว้นตามขอ้ก าหนด ลว. ๓๑ ส.ค. ๖๔
(Wind run meter) และภายในวงเงิน

งบประมาณ


