สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในตั้งแตวันที่ 1 เดือนมีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
ลําดับ
ที่
1

2

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
ใบสั่งหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

5,671.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเฟอรนิเมท จํากัด

บริษัท ดีเฟอรนิเมท จํากัด

มีคุณสมบัติ

บซ.138/2561

5,671.00

5,671.00

ตรงตามเงื่อนไข

2 มี.ค. 61

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

มีคุณสมบัติ

บจ.139/2561

1,391.00

1,391.00

ตรงตามเงื่อนไข

5 มี.ค. 61

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

มีคุณสมบัติ

บจ.140/2561

1,391.00

1,391.00

ตรงตามเงื่อนไข

5 มี.ค. 61

บริษัท มิตรแทชุมพรยานยนต จํากัด

บริษัท มิตรแทชุมพรยานยนต จํากัด

มีคุณสมบัติ

บจ.141/2561

24,421.68

24,421.68

ตรงตามเงื่อนไข

5 มี.ค. 61

หจก. พี.พี.สหกิจ

หจก. พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

บจ.142/2561

2,835.50

2,835.50

ตรงตามเงื่อนไข

5 มี.ค. 61

เดือนมีนาคม 2561
ซื้อเกาอี้ผูบริหาร

จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถยนตหมายเลขทะเบียน

1,391.00

-

เฉพาะเจาะจง

5กฒ 3727 กทม.

3

จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถยนตหมายเลขทะเบียน

1,391.00

-

เฉพาะเจาะจง

5กฒ 3724 กทม.

4

จางซอมรถยนตประจําสถานีวิทยุ ส.อต. ชุมพร

24,421.68

-

เฉพาะเจาะจง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5

จางเหมาซอมบานประตูหองทํางานอาคารสํานักงานสถานีวิทยุ กระจายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,835.50

-

เฉพาะเจาะจง

ลําดับ
ที่
6

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
ใบสั่งหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

6,634.00

-

เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

มีคุณสมบัติ

บจ.143/2561

6,634.00

6,634.00

ตรงตามเงื่อนไข

5 มี.ค. 61

บริษัท เคทีพี โปรดักชั่นส จํากัด

บริษัท เคทีพี โปรดักชั่นส จํากัด

มีคุณสมบัติ

บจ.144/2561

50,290.00

50,290.00

ตรงตามเงื่อนไข

5 มี.ค. 61

หจก. พี.พี.สหกิจ

หจก. พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

บจ.145/2561

3,060.20

3,061.20

ตรงตามเงื่อนไข

6 มี.ค. 61

หจก. พี.พี.สหกิจ

หจก. พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

บจ.146/2561

1,990.20

1,990.20

ตรงตามเงื่อนไข

6 มี.ค. 61

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

มีคุณสมบัติ

บจ.147/2561

60,027.00

60,027.00

ตรงตามเงื่อนไข

7 มี.ค. 61

หจก. พี.พี.สหกิจ

หจก. พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

บจ.148/2561

2,407.50

2,407.50

ตรงตามเงื่อนไข

8 มี.ค. 61

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7

จางเหมาบริการบันทึกเทปโทรทัศนการอานคําปราศรัยเนื่องใน

50,290.00

-

เฉพาะเจาะจง

วันอุตุนิยมวิทยาโลก ป 2561

8

จางซอมแซมทอระบายน้ําดาดฟาชั้น 16 และทอระบายน้ํา

3,060.20

-

เฉพาะเจาะจง

ดานบนชั้น 16 อาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9

10

จางซอมทอเมนประปาดานหลังอาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา

จางซอมเครื่องปรับอากาศศูนยโทรคมนาคมแหงเอเชียตะวันออก

1,990.20

60,027.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉียงใตและสวนเครือขายสื่อสารและอินเตอรเนต กองสื่อสาร

11

จางซอมประตูกรมฯ ดาน สทร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,407.50

-

เฉพาะเจาะจง

ลําดับ
ที่
12

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ซื้อแบตเตอรี่ สําหรับรถยนตหมายเลขทะเบียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
ใบสั่งหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

5,900.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด

บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด

มีคุณสมบัติ

บซ.149/2561

5,900.00

5,900.00

ตรงตามเงื่อนไข

8 มี.ค. 61

บริษัท พี.เอ.ที.ออโตเทด จํากัด

บริษัท พี.เอ.ที.ออโตเทด จํากัด

มีคุณสมบัติ

บจ.150/2561

68,463.95

68,463.96

ตรงตามเงื่อนไข

9 มี.ค. 61

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

บจ.151/2561

16,585.00

16,585.00

ตรงตามเงื่อนไข

9 มี.ค. 61

บริษัท พี.เอ.ที.ออโตเทค จํากัด

บริษัท พี.เอ.ที.ออโตเทค จํากัด

มีคุณสมบัติ

บจ.152/2561

4,815.00

4,815.01

ตรงตามเงื่อนไข

9 มี.ค. 61

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

บซ.153/2561

2,546.60

2,546.60

ตรงตามเงื่อนไข

9 มี.ค. 61

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

บซ.154/2561

5,243.00

5,243.00

ตรงตามเงื่อนไข

9 มี.ค. 61

94-0444 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13

จางซอมเปลี่ยนแผนวงจรระบบควบคุมระยะฉากหลังเครื่อง

68,463.95

-

เฉพาะเจาะจง

ตัดกระดาษ

14

จางเหมาซอมโปรเจคเตอรหองประชุมมรกต อาคาร 50 ป

16,585.00

-

เฉพาะเจาะจง

อุตุนิยมวิทยา

15

16

17

วัสดุอุปกรณในการจัดสัมมนา

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

หมึกพิมพสําหรับเครี่องปริ้นเตอร

4,815.00

2,546.60

5,243.00

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ลําดับ
ที่
18

19

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

จางซอมรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน ออ 6005 กทม.

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
ใบสั่งหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

28,569.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

บซ.155/2561

28,569.00

28,569.00

ตรงตามเงื่อนไข

9 มี.ค. 61

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอรวิส จํากัด

มีคุณสมบัติ

บจ.156/2561

1,583.60

1,583.60

ตรงตามเงื่อนไข

12 มี.ค. 61

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

มีคุณสมบัติ

บจ.157/2561

3,638.00

3,638.01

ตรงตามเงื่อนไข

14 มี.ค. 61

บริษัท นิวตั้นนครินทร จํากัด

บริษัท นิวตั้นนครินทร จํากัด

มีคุณสมบัติ

บจ.158/2561

6,848.00

6,848.00

ตรงตามเงื่อนไข

13 มี.ค. 61

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด

มีคุณสมบัติ

บจ.159/2561

31,565.00

31,565.00

ตรงตามเงื่อนไข

14 มี.ค. 61

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด

มีคุณสมบัติ

บจ.160/2561

56,389.00

56,389.00

ตรงตามเงื่อนไข

14 มี.ค. 61

นายสมศักดิ์ สิงหประเสริฐ

นายสมศักดิ์ สิงหประเสริฐ

มีคุณสมบัติ

บจ.161/2561

6,600.00

6,600.01

ตรงตามเงื่อนไข

19 มี.ค. 61

1,583.60

-

เฉพาะเจาะจง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศกลุมนิติการ ชั้น 2 อาคาร 50 ป

3,638.00

-

เฉพาะเจาะจง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21

จางเหมาลางเครื่องปรับอากาศชั้น 14 (ตอ.) จํานวน 8 เครื่อง

6,848.00

-

เฉพาะเจาะจง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22

จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องตรวจจับควันไฟภายในหอประชุมใหญ

31,565.00

-

เฉพาะเจาะจง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23

จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องตรวจจับควันไฟและเครื่องตรวจจับ

56,389.00

-

เฉพาะเจาะจง

ความรอน ชั้น 11 และชั้น 12 อาคาร 50 ป
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24

จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองคอมพิวเตอร ชั้น 9
จํานวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00

-

เฉพาะเจาะจง

ลําดับ
ที่
25

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางซอมเครื่องปรับอากาศหนาหอง รอบ. ชั้น 3

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
ใบสั่งหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

4,066.00

-

เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

มีคุณสมบัติ

บจ.162/2561

4,066.00

4,066.00

ตรงตามเงื่อนไข

21 มี.ค. 61

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

มีคุณสมบัติ

บจ.163/2561

6,527.00

6,527.01

ตรงตามเงื่อนไข

21 มี.ค. 61

บริษัท ปริ้น แอท จํากัด

บริษัท ปริ้น แอท จํากัด

มีคุณสมบัติ

บจ.164/2561

23,647.00

23,647.00

ตรงตามเงื่อนไข

21 มี.ค. 61

รานโสภณาภัณฑ

รานโสภณาภัณฑ

มีคุณสมบัติ

บซ.165/2561

19,550.00

19,550.00

ตรงตามเงื่อนไข

21 มี.ค. 61

รานสินสยาม

รานสินสยาม

มีคุณสมบัติ

บซ.166/2561

7,136.90

7,136.90

ตรงตามเงื่อนไข

21 มี.ค. 61

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติ

บซ.167/2561

3,531.00

3,531.00

ตรงตามเงื่อนไข

21 มี.ค.61

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

บซ.168/2561

72,075.20

72,075.20

ตรงตามเงื่อนไข

22 มี.ค.61

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ บริเวณหนาหอง รอป. ชั้น 6

6,527.00

-

เฉพาะเจาะจง

อาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27

จางเหมาพิมพโปสเตอรและไวนิลสําหรับการสัมมนาวิชาการ

23,647.00

-

เฉพาะเจาะจง

วันอุตุนิยมวิทยาโลก 2561

28

29

ถุงผาสําหรับการสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2561

ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับการสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยา

19,550.00

7,136.90

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

โลก 2561

30

31

เครื่องโทรศัพทสํานักงาน

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 8 รายการ

3,531.00

72,075.20

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ลําดับ
ที่
32

33

34

35

36

37

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วัสดุคอมพิวเตอร

ซื้อวัสดุสํานักงาน

อะไหลคอมพิวเตอร

ซื้ออุปกรณไฟฟา

วัสดุซอมแซมแกไขหองทํางานของผูบริหาร

ซื้อยางรถยนต สําหรับรถยนตหมายเลขทะเบียน 2กฎ 9767

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
ใบสั่งหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1,979.50

-

เฉพาะเจาะจง

รานสินสยาม

รานสินสยาม

มีคุณสมบัติ

บซ.169/2561

1,979.50

1,979.50

ตรงตามเงื่อนไข

22 มี.ค. 61

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

มีคุณสมบัติ

บซ.170/2561

35,791.50

35,791.51

ตรงตามเงื่อนไข

22 มี.ค.61

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

บซ.171/2561

31,137.00

31,137.00

ตรงตามเงื่อนไข

22 มี.ค. 61

หจก. พี.พี.สหกิจ

หจก. พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

บซ.172/2561

6,334.40

6,334.40

ตรงตามเงื่อนไข

23 มี.ค. 61

หจก. พี.พี.สหกิจ

หจก. พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

บซ.173/2561

10,361.88

10,361.89

ตรงตามเงื่อนไข

23 มี.ค.61

บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด

บริษัท ธนายางพาณิชย จํากัด

มีคุณสมบัติ

บซ.174/2561

11,400.00

11,400.00

ตรงตามเงื่อนไข

23 มี.ค.61

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย

มีคุณสมบัติ

บซ.175/2561

4,922.00

4,922.00

ตรงตามเงื่อนไข

23 มี.ค.61

35,791.50

31,137.00

6,334.40

10,361.88

11,400.00

-

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศภายในหองประกอบฟลม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,922.00

-

เฉพาะเจาะจง

ลําดับ
ที่
39

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาซอมทอประปาและอุปกรณชักโครกฝงหองน้ําหญิง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
ใบสั่งหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

12,696.55

-

เฉพาะเจาะจง

หจก. พี.พี.สหกิจ

หจก. พี.พี.สหกิจ

มีคุณสมบัติ

บซ.176/2561

12,696.55

12,696.55

ตรงตามเงื่อนไข

23 มี.ค.61

รานสินสยาม

รานสินสยาม

มีคุณสมบัติ

บซ.177/2561

28,164.54

28,164.54

ตรงตามเงื่อนไข

29 มี.ค. 61

บริษัท ซินเตอรโปรดักส จํากัด

บริษัท ซินเตอรโปรดักส จํากัด

มีคุณสมบัติ

บซ.178/2561

16,906.00

16,906.00

ตรงตามเงื่อนไข

29 มี.ค.61

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

มีคุณสมบัติ

บจ.179/2561

4,173.00

4,173.00

ตรงตามเงื่อนไข

30 มี.ค. 61

อาคารพิพิธภัณฑการเรียนรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40

41

42

ซื้อวัสดุใชในกลุมโรงพิมพและออกแบบ

ภาชนะบรรจุขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท

จางซอมเครื่องพิมพปรินเตอร จํานวน 1 เครื่อง

28,164.54

16,906.00

4,173.00

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

