
รายงานผลการปฏิบัติด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบประจ าปี 2560 
ศูนย์อุตุนิยมวทิยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก กรมอุนิยมวทิยา 

 

ล ำดบัท่ี 
งำนท่ีจดัซ้ือ 
หรือจดัจำ้ง 

 
วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือ จำ้ง 

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วธีิซ้ือหรือจำ้ง 
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท) 

ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก 
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือ จำ้ง (บำท) 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดย สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญำ หรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือ จำ้ง 

1. จดัซ้ือเคร่ืองรักษำระดบั
แรงดนัไฟฟ้ำ ขนำด 

15Kva3Phase 

      146,590.- 
 

 
- 

   

 
ตกลงรำคำ 

 

1.บจก.วฒันำคอมพวิเตอร์
(โอเอ เวอร์คชอพ) 

146,590.- 

บจก.วฒันำคอมพิวเตอร์
(โอเอ เวอร์คชอพ)

146,590.- 

มีคุณสมบติั
ถูกตอ้ง ครบถว้น 

เสนอรำคำ 
เหมำะสมภำยใน 
วงเงินงบประมำณ 

 
 
 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี
1/2560 

ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 59 
 
 
 
 
 
 
 

2. จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 
ขนำด 10Kva3Phase 

270,000.-  
- 
 

 
เฉพำะเจำะจง 

1.บจก.วฒันำคอมพวิเตอร์
(โอเอ เวอร์คชอพ) 

270,000.- 

บจก.วฒันำคอมพิวเตอร์
(โอเอ เวอร์คชอพ) 

270,000.- 

มีคุณสมบติั
ถูกตอ้ง ครบถว้น 

เสนอรำคำ 
เหมำะสมภำยใน 
วงเงินงบประมำณ 

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 
2/2560 ลงวนัท่ี 
17 ต.ค. 60 

3. จดัซ้ือครุภณัฑ์
ส ำนกังำน

(เคร่ืองปรับอำกำศ)
.  

60,000.- 
 

 
- 

 
เฉพำะเจำะจง 

1.บริษทัมำนะแอร์ จ  ำกดั
57,780.- 

บริษทัมำนะแอร์ จ  ำกดั 
57,780.- 

มีคุณสมบติั
ถูกตอ้ง ครบถว้น 

เสนอรำคำ 
เหมำะสมภำยใน 
วงเงินงบประมำณ 

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี 
5/2561 ลงวนัท่ี 

22 พ.ย. 60 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบประจ าปี 2560 
สถานีอตุุนิยมวทิยาระนอง  ศูนย์อุตุนยิมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวนัตก กรมอุนยิมวิทยา 

 

ล ำดบัท่ี 
งำนท่ีจดัซ้ือ 
หรือจดัจำ้ง 

 
วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือ จำ้ง 

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วธีิซ้ือหรือจำ้ง 
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท) 

 
ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก 
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือ จำ้ง (บำท) 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดย สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญำ หรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือ จำ้ง 

1. เครื่องรักษาระดับ
แรงดันไฟฟ้า 15 KVA 3 

Phase  1 เครื่อง 
 

150,000.- 144,000.- วิธีตกลงราคา 
หจก.ไฮเทค คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เน็ตเวอร์ค 
144,000.- 

หจก.ไฮเทค คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เน็ตเวอร์ค 

144,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงิน 

 

สัญญาเลขท่ี 2/2560
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 

2559 

2. ก่อสร้างบ้านพัก
ข้าราชการ ระดับ

ปฏิบัติการและช านาญ
การ  (ระดับ 3-6) หรือ
เทียบเท่า ตอกเสาเข็ม 

จ านวน 3 หลัง 
 

3,476,100.- 
 

3,829,325.62 
 

วิธีประกวด
ราคา

อิเลคทรอนิกส์
(e-Bidding) 

หจก.รัตน์นราทรการโยธา 
3,649,000.- 

 

หจก.รัตน์นราทรการโยธา 
3,649,000.- 

 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงิน 

 

สัญญาเลขท่ี 3/2560         
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 

2559 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบประจ าปี 2561 
สถานีอตุุนิยมวทิยาระนอง  ศูนย์อุตุนยิมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวนัตก กรมอุนยิมวิทยา 

 

ล ำดบัท่ี 
งำนท่ีจดัซ้ือ 
หรือจดัจำ้ง 

 
วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือ จำ้ง 

(บำท) 

   รำคำกลำง 
(บำท) 

 
วธีิซ้ือหรือจำ้ง 

 
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท) 

 
ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก 
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือ จำ้ง (บำท) 

 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดย สรุป 

 
เลขท่ีและวนัท่ีของ

สัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือ จำ้ง 
1. จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ าว่า2400 
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า110
กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบที่สถานี
อุตุนิยมวิทยาระนอง ต.
บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 
จ านวน 1 คัน 

 
787,000.- 

 
787,000.- 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีประกวด
ราคา
อิเลคทรอนิกส์
(e-Bidding) 
 
 
 
 
 
 

บริษัทสยามนิสสันชุมพร  
775,999.- 
 
 
 
 
 

 บริษัทสยามนิสสันชุมพร  
775,999.- 
 
 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงิน 
 
 
 
 
 
 

สัญญาเลขท่ี1/2561
ลงวันที่12 ธันวาคม 
2560 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบประจ าปี 2560 
สถานีอตุุนิยมวทิยาตรัง  ศูนย์อุตุนิยมวทิยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก กรมอุนิยมวทิยา 

 
 

ล ำดบัท่ี 
งำนท่ีจดัซ้ือ 
หรือจดัจำ้ง 

 
วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือ จำ้ง 

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

 
วธีิซ้ือหรือจำ้ง 

 
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท) 

 
ผูท่ี้ไดรั้บกำร

คดัเลือก และรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือ จำ้ง 

(บำท) 

 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดย สรุป 

 
เลขท่ีและวนัท่ีของ

สัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือ จำ้ง 
1. จดัซ้ือรถยนตบ์รรทุก 

ขนำด 1 ตนั ขบัเคล่ือน  
2 ลอ้ ขนำดไม่ต ่ำกวำ่ 
2400 cc 

787,000 787,000 สอบรำคำ บ.โตโยตำ้ เมืองตรัง ผู ้
จ  ำหน่ำยโตโยตำ้ จ  ำกดั 

บ.โตโยตำ้ เมือง
ตรัง จ ำกดั 

มีคุณสมบติั
ถูกตอ้ง ครบถว้น 

เสนอรำคำ 
เหมำะสมภำยใน 
วงเงินงบประมำณ 

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี 
2/2560  ลงวนัท่ี 

17 ต.ค. 60 

 


