สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่

1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

เดือนตุลาคม 2560
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น และน้ํากลั่นของ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

90,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

มีคุณสมบัติ

90,000.00

90,000.00

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

มีคุณสมบัติ

86,000.00

86,000.00

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

มีคุณสมบัติ

59,250.00

59,250.00

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

มีคุณสมบัติ

9,383.90

9,383.90

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

มีคุณสมบัติ

9,961.70

9,961.70

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

2,621.50

2,621.50

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

1,658.50

1,658.50

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

2,418.20

2,418.20

ตรงตามเงื่อนไข

กรมอุตุนิยมวิทยาประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2560

2

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตและน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่อง

86,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

กําเนิดไฟฟาของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา (สวนกลาง)

3

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ของสวนควบคุม

59,250.00

-

เฉพาะเจาะจง

ระบบวิทยุกระจายขาวอากาศบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

4

5

6

7

จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน ฮจ-1947 กทม.

จางซอมรถยนตื หมายเลขทะเบียน ฮจ-1945 กทม.

จางซอมแซมทอน้ําชํารุดดานขางหอประชุมใหญ

จางซอมกอกน้ําอางลางหนาและสายชําระในหองน้ํา

9,383.90
9,961.70
2,621.50
1,658.50

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ชั้น 1 อาคาร 50 ป

8

จางซอมเครื่องปมน้ํา

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

2,418.20

-

เฉพาะเจาะจง

บซ.1/2561
2 ต.ค. 60
บซ.2/2561
2 ต.ค. 60
บซ.3/2561
2 ต.ค. 60
บจ.4/2561
18 ต.ค. 60
บจ.5/2561
18 ต.ค. 60
บจ.6/2561
18 ต.ค. 60
บจ.7/2561
18 ต.ค. 60
บจ.8/2561
18 ต.ค. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
9

10

11

12

13

14

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาจัดทําตรายาง

จางเหมาทําตรายาง

ซื้อหมึกปริ้นเตอร

ซื้อกระดาษ

ซื้ออุปกรณบํารุงรักษาและทําความสะอาดรถยนต

ซื้อวัสดุสํานักงาน

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

1,744.10

-

เฉพาะเจาะจง

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

1,744.10

1,744.10

ตรงตามเงื่อนไข

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

1,744.10

1,744.10

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

23,320.65

23,320.65

ตรงตามเงื่อนไข

รานสินสยาม

รานสินสยาม

มีคุณสมบัติ

78,719.90

78,719.90

ตรงตามเงื่อนไข

รานสินสยาม

รานสินสยาม

มีคุณสมบัติ

6,593.34

6,593.34

ตรงตามเงื่อนไข

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

85,653.50

85,653.50

ตรงตามเงื่อนไข

1,744.10

23,320.65

78,719.90

6,593.34

85,653.50

-

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บจ.9/2561
19 ต.ค. 60
บจ.9/2561
19 ต.ค. 60
บซ.10/2561
24 ต.ค. 60
บซ.13/2561
31 ต.ค. 60
บซ.12/2561
31 ต.ค. 60
บซ.11/2561
31 ต.ค. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

เดือนพฤศจิกายน 2560
จางซอมหองน้ําหญิง - ชาย ชั้น 7 อาคาร 50 ป

จางซอมทอน้ํา อาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา

ซื้อหมึกปริ้นเตอร

จางซอมแซมระบบประปาในอาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา

ซื้อหมึกปริ้นเตอร

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ซอมเครื่องปริ้นเตอร

จางเหมาซอมแซมปรับปรุงหองสง
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

17,441.00

-

เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

17,441.00

17,441.00

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

5,007.60

5,007.60

ตรงตามเงื่อนไข

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

6,856.56

6,856.56

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท โนเบิล แอดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท โนเบิล แอดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

มีคุณสมบัติ

8,774.00

8,774.00

ตรงตามเงื่อนไข

5,007.60

6,856.56

8,774.00

99,237.15

50,268.60

10,261.30

57,994.00

-

-

-

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ

99,237.15

99,237.15

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

50,268.60

50,268.60

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

10,261.30

10,261.30

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

57,994.00

57,994.00

ตรงตามเงื่อนไข

บจ.14/2561
3 พ.ย. 60
บจ.15/2561
6 พ.ย. 60
บซ.16/2561
6 พ.ย. 60
บจ.17/2561
7 พ.ย. 60
บซ.18/2561
14 พ.ย. 60
บซ.20/2561
14 พ.ย. 60
บจ.19/2561
14 พ.ย. 60
บจ.22/2561
16 พ.ย. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
9

10

11

12

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ซื้อหมึกพิมพ

ซื้อวัสดุสํานักงาน

ซื้อวัสดุสํานักงาน

จางซอมแซมหองน้ําชาย ชั้น 1

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

41,280.60

-

เฉพาะเจาะจง

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

มีคุณสมบัติ

41,280.60

41,280.60

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

12,097.42

12,097.42

ตรงตามเงื่อนไข

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

มีคุณสมบัติ

43,130.63

43,130.63

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

3,370.50

3,370.50

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

มีคุณสมบัติ

25,466.00

25,466.00

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

16,692.00

16,692.00

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

19,281.40

19,281.40

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด ธาราธร

หางหุนสวนจํากัด ธาราธร

มีคุณสมบัติ

13,054.00

13,054.00

ตรงตามเงื่อนไข

12,097.42

43,130.63

3,370.50

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

อาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา

13

14

15

16

จางซอมเครื่องปรับอากาศหองประชุมมรกต

จางเหมาซอมหองน้ําชาย-หญิง

ซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับใชงานหมวดอาคารสถานที่

ซื้ออะไหลซอมเครื่องจักรกล

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

25,466.00

16,692.00

19,281.40

13,054.00

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บซ.26/2561
16 พ.ย. 60
บซ.25/2561
16 พ.ย. 60
บซ.28/2561
16 พ.ย. 60
บจ.29/2561
17 พ.ย. 60
บจ.30/2561
17 พ.ย. 60
บจ.31/2561
17 พ.ย. 60
บซ.32/2561
17 พ.ย. 60
บซ.33/2561
21 พ.ย. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
17

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางพนักงานซักรีดชุดเครื่องนอนประจําหองพักเวร
รักษาการณ

18

19

20

จางเหมาซอมเครื่อง Printer

ซื้อวัสดุอุปกรณใชสําหรับงานซอมแซมครุภัณฑ

จางซอมแซมหองน้ําชายและหองน้ําหญิง ชั้น 10

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

8,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

นางพรวิภา กันเหตุ

นางพรวิภา กันเหตุ

มีคุณสมบัติ

ตั้งแต 1 ธ.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

ตั้งแต 1 ธ.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

ตรงตามเงื่อนไข

8,000.00

8,000.00

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

1,979.50

1,979.50

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

4,354.90

4,354.90

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

3,745.00

3,745.00

ตรงตามเงื่อนไข

เดือนละ 800 บาท

1,979.50

4,354.90

3,745.00

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

อาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา

21

22

23

24

จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน ออ-6007 กทม.

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ซื้อวัสดุสํานักงาน

ซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับแสดงผลอุณหภูมิอัตโนมัติ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

8,142.70

91,147.95

3,809.20

54,677.00

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัดริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากั

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ

8,142.70

8,142.70

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

91,147.95

91,147.95

ตรงตามเงื่อนไข

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

มีคุณสมบัติ

3,809.20

3,809.20

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด ธาราธร

หางหุนสวนจํากัด ธาราธร

มีคุณสมบัติ

54,677.00

54,677.00

ตรงตามเงื่อนไข

บจ.34/2561
23 พ.ย. 60
บซ.35/2561
23 พ.ย. 60
บซ.36/2561
24 พ.ย. 60
บจ.40/2561
27 พ.ย. 60
บจ.39/2561
27 พ.ย. 60
บซ.37/2561
27 พ.ย. 60
บซ.38/2561
27 พ.ย. 60
บซ.43/2561
29 พ.ย. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
25

26

27

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน รว-8864 กทม.

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํากลั่น ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ พ.ศ. 2561

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

30,896.25

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

30,896.25

30,896.25

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

มีคุณสมบัติ

9,951.00

9,951.00

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

มีคุณสมบัติ

ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2561

ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2561

ตรงตามเงื่อนไข

59,250.00

59,250.00

9,951.00

59,250.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บซ.41/2561
28 พ.ย. 60
บจ.42/2561
29 พ.ย. 60
บซ.44/2561
30 พ.ย. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

6

7

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

เดือนธันวาคม 2560
จางเหมาทําตรายาง

ซื้อวัสดุสํานักงาน

จางซอมทอระบายน้ํา

จางซอมแซมฝาเพดานหองเก็บของภายในหอประชุมใหญ

จางเหมาทําตรายาง

ซื้อหมึกพิมพ

จางเหมาทําตรายาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

1,744.10

-

เฉพาะเจาะจง

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

1,744.10

1,744.10

ตรงตามเงื่อนไข

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

30,969.55

30,969.55

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

5,189.50

5,189.50

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

13,696.00

13,696.00

ตรงตามเงื่อนไข

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

6,933.60

6,933.60

ตรงตามเงื่อนไข

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

56,378.30

56,378.30

ตรงตามเงื่อนไข

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

866.70

866.70

ตรงตามเงื่อนไข

30,969.55

5,189.50

13,696.00

6,933.60

56,378.30

866.70

-

-

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บซ.49/2561
4 ธ.ค. 60
บซ.51/2561
6 ธ.ค. 60
บจ.50/2561
6 ธ.ค. 60
บจ.55/2561
8 ธ.ค.60
บจ.53/2561
7 ธ.ค. 60
บซ.54/2561
7 ธ.ค. 60
บจ.56/2561
8 ธ.ค. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561

8

9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

จางซอมทอน้ําทิ้ง อาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา

11,663.00

-

เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

11,663.00

11,663.00

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวน พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวน พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

10,860.50

10,860.50

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

12,262.20

12,262.20

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

มีคุณสมบัติ

4,173.00

4,173.00

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

73,830.00

73,830.00

ตรงตามเงื่อนไข

รานสินสยาม

รานสินสยาม

มีคุณสมบัติ

29,343.68

29,343.68

ตรงตามเงื่อนไข

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

มีคุณสมบัติ

31,490.10

31,490.10

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

6,259.50

6,259.50

ตรงตามเงื่อนไข

จางซอมแซมกอกและทอน้ําหองน้ําชายชั้น 3

10,860.50

-

เฉพาะเจาะจง

อาคารแผนดินไหว

10
11

วัสดุสําหรับใชในงานหมวดอาคารสถานที่
จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุมบริหารพัสดุ

12,262.20
4,173.00

-

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

จํานวน 1 เครื่อง

12

13
14

15

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ลําดับ
ที่

ซื้อโคมไฟสองสวาง

วัสดุสํานักงาน
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ซื้อเครื่องโทรสาร

73,830.00

29,343.68
31,490.10

6,259.50

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บจ.58/2561
12 ธ.ค. 60
บจ.57/2561
12 ธ.ค. 60
บซ.59/2561
14 ธ.ค. 60
บจ.63/2561
18 ธ.ค. 60
บซ.60/2561
18 ธ.ค. 60
บซ.61/2561
18 ธ.ค. 60
บซ.62/2561
18 ธ.ค. 60
บซ.65/2561
20 ธ.ค. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
16

17

18

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาทําตรายาง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น และน้ํากลั่น

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

1,187.70

-

เฉพาะเจาะจง

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

1,187.70

1,187.70

ตรงตามเงื่อนไข

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

มีคุณสมบัติ

68,677.95

68,677.95

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

มีคุณสมบัติ

90,000.00

90,000.00

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท สมายลปม เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด

บริษัท สมายลปม เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด

มีคุณสมบัติ

39,949.52

39,949.52

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

56,389.00

56,389.00

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

28,547.60

28,547.60

ตรงตามเงื่อนไข

68,677.95

90,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําเดือน ม.ค. - มี.ค. 61

19

จางเหมาซอมเครื่องปมน้ําบานพักขาราชการ

39,949.52

-

เฉพาะเจาะจง

กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

20

21

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ซื้อหมึกปริ้นเตอร

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

56,389.00

28,547.60

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บจ.64/2561
20 ธ.ค. 60
บซ.66/2561
20 ธ.ค. 60
บซ.67/2561
26 ธ.ค. 60
บจ.68/2561
27 ธ.ค. 60
บซ.69/2561
28 ธ.ค. 60

บซ.70/2561
29 ธ.ค. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
1

2
3

4

5

6

7

8

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

เดือนมกราคม 2561
จางเหมาทําตรายาง

จางเหมาทําตรายาง
จางเหมาซอมเครื่องปริ้นเตอร

ซื้อกระดาษปอนดฟอกขาว

จางซอมทอเมนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหัวเอ็นและสายเอ็นสําหรับเครื่องตัดหญา

จางเหมาทําผามานประตู

จางซอมแซมและตอทอสนามสวนสุขภาพ อต.

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

1,797.60

-

เฉพาะเจาะจง

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

1,797.60

1,797.60

ตรงตามเงื่อนไข

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

1,412.40

1,412.40

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

4,494.00

4,494.00

ตรงตามเงื่อนไข

รานสินสยาม

รานสินสยาม

มีคุณสมบัติ

39,483.00

39,483.00

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

23,058.50

23,058.50

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

5,350.00

5,350.00

ตรงตามเงื่อนไข

รานสยามดีไซน

รานสยามดีไซน

มีคุณสมบัติ

1,000.00

1,000.00

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

12,947.00

12,947.00

ตรงตามเงื่อนไข

1,412.40
4,494.00

39,483.00

23,058.50

5,350.00

1,000.00

12,947.00

-

-

-

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บจ.71/2561
3 ม.ค. 61
บจ.72/2561
3 ม.ค. 61
บจ.73/2561
10 ม.ค. 61
บจ.74/2561
10 ม.ค. 61
บจ.77/2561
15 ม.ค. 61
บจ.78/2561
15 ม.ค. 61
บซ.79/2561
15 ม.ค. 61
บจ.80/2561
18 ม.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
9

10

11

12

13

14

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร

ซื้อวัสดุสํานักงาน

ซื้อวัสดุสํานักงาน

จางซอมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จางซอมเครื่องปรับอากาศในหองผูบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถยนตราชการ หมายเลขทะ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

2,493.10

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

2,493.10

2,493.10

ตรงตามเงื่อนไข

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

มีคุณสมบัติ

30,620.19

30,620.19

ตรงตามเงื่อนไข

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

มีคุณสมบัติ

23,695.15

23,695.15

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

มีคุณสมบัติ

23,695.15

23,695.15

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

มีคุณสมบัติ

9,202.00

9,202.00

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

มีคุณสมบัติ

1,819.00

1,819.00

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด ธาราธร

หางหุนสวนจํากัด ธาราธร

มีคุณสมบัติ

83,813.10

83,813.10

ตรงตามเงื่อนไข

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

55,551.19

55,551.19

ตรงตามเงื่อนไข

30,620.19

23,695.15

9,523.00

9,202.00

1,819.00

-

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ฮภ 7297 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15

16

ซื้อวัสดุซอมแซมปายพยากรณอากาศ

ซื้อวัสดุสํานักงาน 25 รายการ

83,813.10

55,551.19

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บซ.81/2561
18 ม.ค. 61
บซ.82/2561
19 ม.ค. 61
บซ.83/2561
19 ม.ค. 61
บจ.85/2561
22 ม.ค. 61
บจ.86/2561
22 ม.ค. 61
บจ.87/2561
24 ม.ค. 61
บซ.88/2561
24 ม.ค. 61
บซ.89/2561
24 ม.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
17

18

19

20

21

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ซื้อวัสดุสํานักงาน 29 รายการ

ซื้อวัสดุติดตั้งภาพฉายาลักษณ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ซื้อวัสดุสํานักงาน

จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

86,994.17

-

เฉพาะเจาะจง

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

86,994.17

86,994.17

ตรงตามเงื่อนไข

รานสินสยาม

รานสินสยาม

มีคุณสมบัติ

2,808.75

2,808.75

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

62,498.70

62,498.70

ตรงตามเงื่อนไข

รานสินสยาม

รานสินสยาม

มีคุณสมบัติ

28,285.45

28,285.45

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

มีคุณสมบัติ

5,778.00

5,778.00

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

มีคุณสมบัติ

5,029.00

5,029.00

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด

บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด

มีคุณสมบัติ

2,950.00

2,950.00

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

4,183.70

4,183.70

ตรงตามเงื่อนไข

2,808.75

62,498.70

28,285.45

5,778.00

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ศูนยโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

22

23

จางซอมเครื่องปรับอากาศ หอง อตต. และหนาหอง อตต.

ซื้อแบตเตอรี่สําหรับรถยนต หมายเลขทะเบียน

5,029.00

2,950.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ฮต 8088 กทม.

24

จางเหมาซอมแซมผนังบริเวณประตูภายในหองทํางาน
และพื้นหองน้ํา หอง รอป. ชั้น 6 อาคาร 50 ป

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

4,183.70

-

เฉพาะเจาะจง

บซ.90/2561
24 ม.ค. 61
บซ.91/2561
24 ม.ค. 61
บซ.92/2561
24 ม.ค. 61
บซ.99/2561
24 ม.ค. 61
บจ.97/2561
25 ม.ค. 61
บจ.93/2561
25 ม.ค. 61
บซ.94/2561
25 ม.ค. 61
บจ.95/2561
25 ม.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
25

26

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ซื้อวัสดุผลิตไมวัดน้ําคาง

ซื้อยางรถยนต สําหรับรถยนต

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

40,681.40

-

เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ธาราธร

หางหุนสวนจํากัด ธาราธร

มีคุณสมบัติ

40,681.40

40,681.40

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด

บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด

มีคุณสมบัติ

13,600.00

13,600.00

ตรงตามเงื่อนไข

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

6,259.50

6,259.50

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

12,572.50

12,572.50

ตรงตามเงื่อนไข

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

5,564.00

5,564.00

ตรงตามเงื่อนไข

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

759.70

759.70

ตรงตามเงื่อนไข

13,600.00

-

เฉพาะเจาะจง

หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม.จํานวน 4 เสน

27

27

28

29

จางซอมหองน้ําชาย-หญิง อาคารกองสื่อสาร

ซื้อหมึกพิมพ

ซื้อเครื่องโทรสาร

จางเหมาทําตรายาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

6,259.50

12,572.50

5,564.00

759.70

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บซ.98/2561
29 ม.ค. 61
บซ.100/2561
30 ม.ค. 61
บจ.101/2561
30 ม.ค. 61
บซ.102/2561
31 ม.ค. 61
บซ.103/2561
31 ม.ค. 61
บจ.104/2561
31 ม.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

เดือนกุมภาพันธ 2561

จางซอมหองน้ําชั้น 3 อาคาร 50 ป

จางเหมารถบัสสําหรับทัศนศึกษา

จางรถตูรับ-สงระหวางการฝกอบรม

เชาเครื่องคอมพิวเตอร

เชาเครื่องถายเอกสาร

ซื้อกระเปา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

2,140.00

-

เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

2,140.00

2,140.00

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จํากัด

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จํากัด

64,000.00

64,000.00

หางหุนสวนจํากัด กิจชัยชนะ

หางหุนสวนจํากัด กิจชัยชนะ

39,250.00

64,000.00

39,250.00

42,800.00

7,490.00

12,900.00

21,314.40

จางซอมเครื่องปรับอากาศหนาหอง รอบ.
และหนาหองทาน ออต.

11,128.00

ซื้อวัสดุ จํานวน 22 รายการ

23,050.00

ซื้อวัสดุสํานักงาน

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

4,970.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บจ.105/2561
1 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บจ. 106/2561
2 ก.พ. 61

39,250.00

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บจ.107/2561
2 ก.พ. 61

42,800.00

42,800.00

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บช.108/2561
2 ก.พ. 61

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด

7,490.00

7,490.00

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บช.109/2561
2 ก.พ. 61

รานโสภณาภัณฑ

รานโสภณาภัณฑ

12,900.00

12,900.00

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.110/2561
2 ก.พ. 61

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

21,314.40

21,314.40

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.111/2561
2 ก.พ. 61

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

11,128.00

11,128.00

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บจ.112/2561
6 ก.พ. 61

ราน พี.เอ็ม.เทรดดิ้ง

ราน พี.เอ็ม.เทรดดิ้ง

23,050.00

23,050.00

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.113/2561
6 ก.พ. 61

บริษัท เอกวิทยา (2000) จํากัด

บริษัท เอกวิทยา (2000) จํากัด

4,970.00

4,970.00

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.114/2561
6 ก.พ. 61

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ซื้อยางรถยนต สําหรับรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ

13,600.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด

บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด

13,600.00

13,600.00

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

96,492.60

96,492.60

บริษัท โตโยตา สุวรรณภูมิ จํากัด

บริษัท โตโยตา สุวรรณภูมิ จํากัด

3,525.62

3,525.62

บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด

บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด

2,950.00

2,950.00

บริษัท โตโยตา สุวรรณภูมิ จํากัด

บริษัท โตโยตา สุวรรณภูมิ จํากัด

3,525.65

ซื้อวัสดุสํานักงาน

จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถยนตราชการหมาย
เลขทะเบียน ออ 6005 กทม.

96,492.60

3,525.62

ซื้อแบตเตอรี่สําหรับรถยนตราชการหมายเลขทะเบียน ฆญ 54 2,950.00

จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถยนตราชการ
หมายเลขทะเบียน ออ 6007 กทม.

3,525.65

ซื้อวัสดุสํานักงาน

49,462.89

จางซอมรถยนตราชการ หมายเลข ฮจ 1947 กทม.

ซื้อวัสดุซอมแซมแกไขหองทํางานของทานผูบริหาร

ซื้อวัสดุสํานักงาน

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยา
กรุงเทพฯ

3,156.50

13,321.50

10,165.00

11,235.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.115/2561
7 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.116/2561
7 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บจ.117/2561
8 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.118/2561
8 ก.พ. 61

3,525.65

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บจ.119/2561
8 ก.พ. 61

รานสินสยาม

รานสินสยาม

มีคุณสมบัติ

บซ.120/2561

49,462.89

49,462.89

ตรงตามเงื่อนไข

9 ก.พ. 61

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

3,156.50

3,156.50

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บจ.121/2561
12 ก.พ. 61

หจก. พี.พี.สหกิจ

หจก. พี.พี.สหกิจ

13,321.50

13,321.50

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.122/2561
13 ก.พ. 61

หจก. พี.พี.สหกิจ

หจก. พี.พี.สหกิจ

10,165.00

10,165.00

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.123/2561
13 ก.พ. 61

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

11,235.00

11,235.00

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บจ.124/2561
13 ก.พ. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม.

ซื้อผามานพรอมติดตั้ง

จางซอมรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน
ฮต 8088 กทม.

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

7,971.50

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

7,971.50

7,971.50

รานสยามดีไซน

รานสยามดีไซน

5,870.00

5,870.00

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

3,274.20

3,274.20

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

3,670.10

3,670.10

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

2,507.50

2,507.50

ราน ธนายางพาณิชย จํากัด

ราน ธนายางพาณิชย จํากัด

13,600.00

13,600.00

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

28,414.30

28,414.30

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

3,253.87

3,253.87

5,870.00

3,274.20

จางเหมาซอมรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน ฎก 5467 ก 3,670.10

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

13,600.00

ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ

28,414.30

ซื้อวัสดุสํานักงาน

ซื้อวัสดุและอะไหลคอมพิวเตอร

-

-

2,507.50

ซื้อยางรถยนต สําหรับรถยนต
หมายเลขทะเบียน ฮม 7644 กทม.

ซื้อวัสดุสํานักงาน

-

3,253.87

20,168.43

99,617.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

-

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รานสินสยาม

รานสินสยาม

20,168.43

20,168.43

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

99,617.00

99,617.00

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บจ.125/2561
13 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.126/2561
15 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บจ.127/2561
15 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บจ.128/2561
15 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.129/2561
15 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.130/2561
21 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.131/2561
21 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.132/2561
22 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.133/2561
22 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.134/2561
23 ก.พ. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
31

32

33

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
เชาเครื่องถายเอกสาร

จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถยนตหมายเลขทะเบียน ฮ

ซื้อวัสดุสํานักงาน

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่
ราคา
ใบสั่งหรือขอตกลง
คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

37,985.00

-

เฉพาะเจาะจง

หจก. พี.พี.สหกิจ

หจก. พี.พี.สหกิจ

37,985.00

37,985.00

3,680.80

6,027.31

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

3,680.80

3,680.80

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

6,027.31

6,027.31

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.135/2561
26 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.136/2561
27 ก.พ. 61

มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

บซ.137/2562
29 ก.พ. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
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