
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)
รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจกรม
อุตุนิยมวิทยาสู่ประชาชน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

485,000.00 บาท 485,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่ือสายรุ้ง จ ากัด เสนอราคา 
485,000.00 บาท

บริษัท ส่ือสายรุ้ง จ ากัด ราคา 
485,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

    สจ. 75/2565    
 ลว. 30 มี.ค. 65

2 เช่าใช้สัญญาณส่ือสารของระบบบูรณาการ
สารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตาม
มาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยา
โลก (WMO) ท่ีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธี
คัดเลือก

918,699.00 บาท 918,699.00 บาท คัดเลือก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 918,699.00 บาท

 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) ราคา 
918,699.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

    สช.78/2565    
ลว. 31 มี.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
กรมอุตุนิยมวิทยำ  

ประจ ำเดือน มีนำคม 2565



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
ใบส่ังหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๕,9๘๑.๓0  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.๗๕/๒๕๖๕

ฮฮ-๓๕๔๘ (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕,9๘๑.๓0 ๕,9๘๑.๓0 มีคุณสมบัติ  2 มี.ค. 2565

2 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 27,793.25   - เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิออโต้แอร์ จ ากัด บริษัท ภาคภูมิออโต้แอร์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.๗6/๒๕๖๕

 รว-๘๘๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,793.25  27,793.25  มีคุณสมบัติ  3 มี.ค. 2565

3 ซ้ือวัสดุส่ิงพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,544.00  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ ตรงตามเง่ือนไข บซ.๗7/๒๕๖๕

20,544.00 20,544.00 มีคุณสมบัติ  3 มี.ค. 2565

4 จ้างเหมาซ่อมแซมและเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ 11,117.30   - เฉพาะเจาะจง  บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.๗8/๒๕๖๕

ราชการ หมายเลขทะเบียน ๙๔-๐๔๔๔ 11,117.30  11,117.30  มีคุณสมบัติ  3 มี.ค. 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ือวัสดุท าแผงตาข่ายกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,782.90   - เฉพาะเจาะจง หจก.ธาราธร หจก.ธาราธร ตรงตามเง่ือนไข บซ.๗๙/๒๕๖๕

4,782.90  4,782.90  มีคุณสมบัติ  ๔ มี.ค. 2565

6 จ้างเหมาซ่อมแซมแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ 3,477.50   - เฉพาะเจาะจง  บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.80/๒๕๖๕

ฮว-๓๒๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,477.50  3,477.50  มีคุณสมบัติ  7 มี.ค. 2565

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมฝ้าเพดาน เช่ือมต่ออาคาร 2,899.00  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.สหกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.สหกิจ ตรงตามเง่ือนไข บซ.81/๒๕๖๕

๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,899.00 2,899.00 มีคุณสมบัติ  9 มี.ค. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันท่ี  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5
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8 ซ้ืออุปกรณ์บ ารุงรักษาและความสะอาดรถยนต์ฺ 15,750.40  - เฉพาะเจาะจง  อาทรพาณิชย์  อาทรพาณิชย์ ตรงตามเง่ือนไข บซ.82/๒๕๖๕

จ านวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,750.40 15,750.40 มีคุณสมบัติ  11 มี.ค. 2565

9 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยา 19,795.00   - เฉพาะเจาะจง รสา เอ็นจิเนียร่ิง รสา เอ็นจิเนียร่ิง ตรงตามเง่ือนไข บจ.83/๒๕๖๕
วิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,795.00  19,795.00  มีคุณสมบัติ  17 มี.ค. 2565

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,420.00   - เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ต้ังเจริญ โรงพิมพ์ต้ังเจริญ ตรงตามเง่ือนไข บซ.84/๒๕๖๕

2,420.00  2,420.00  มีคุณสมบัติ  18 มี.ค. 2565

11 จ้างเหมาเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ราชการ หมายเลข 3,445.40   - เฉพาะเจาะจง  บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.85/๒๕๖๕

ทะเบียน ๗กศ-๖๘๑๐ (ฝผ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,445.40  3,445.40  มีคุณสมบัติ  21 มี.ค. 2565

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,687.60  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บซ.86/๒๕๖๕

30,687.60 30,687.60 มีคุณสมบัติ  21 มี.ค. 2565

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง40,647.16   - เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี ตรงตามเง่ือนไข บซ.87/๒๕๖๕

40,647.16  40,647.16  มีคุณสมบัติ  21 มี.ค. 2565

14 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ปรับปรุงห้องท างานห้องผู้บริหาร 6,232.75   - เฉพาะเจาะจง หจก.ธาราธร หจก.ธาราธร ตรงตามเง่ือนไข บซ.88/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,232.75  6,232.75  มีคุณสมบัติ  23 มี.ค. 2565

15 ซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสารของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน 3,188.60  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บซ.89/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,188.60 3,188.60 มีคุณสมบัติ  2๔ มี.ค. 2565

วันท่ี  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  
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16 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กองพยากรณ์อากาศ 3,210.00  - เฉพาะเจาะจง รสา เอ็นจิเนียร่ิง รสา เอ็นจิเนียร่ิง ตรงตามเง่ือนไข บจ.90/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,210.00 3,210.00 มีคุณสมบัติ  2๕ มี.ค. 2565

17 จา้งซอ่มเครือ่งปรับอากาศชัน้ ๗ จ านวน ๒ เครือ่ง 16,300.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวสมหมาย คา้ขา้ว นางสาวสมหมาย คา้ขา้ว ตรงตามเง่ือนไข บจ.9๑/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,300.00 16,300.00 มีคุณสมบัติ  30 มี.ค. 2565

18 ซือ้กระดาษช าระจัมโบโ้รล โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,735.20  - เฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม ร้านสินสยาม ตรงตามเง่ือนไข บซ.9๒/๒๕๖๕

5,735.20 5,735.20 มีคุณสมบัติ  30 มี.ค. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันท่ี  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5


