
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)
รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองขนาด 
๑๘๘ KVA กองส่ือสาร (อาคารหลังใหม่) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑๑,๙๙๖.๙๐ บาท ๑๑๑,๙๙๖.๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ประเสริฐอัลไลด์ จ ากัด เสนอราคา
 ๑๑๑,๙๙๖.๙๐ บาท

บริษัท ประเสริฐอัลไลด์ จ ากัด ราคา
 ๑๑๑,๙๙๖.๙๐ บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

    สจ. 74/2565    
 ลว. 25 เม.ย.65

2 จ้างท าระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพ่ือ
การเกษตร (Met4Agriculture) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

200,000.00 บาท 200,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเตอร์ไพร์ส ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด เสนอราคา ๑๙๘,๔๘๕.๐๐ บาท

 บริษัท เอ็นเตอร์ไพร์ส ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด ราคา ๑๙๘,๔๘๕.๐๐ 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

    สช.76/2565    
ลว. 18 เม.ย. 65

3 ซ้ือวัสดุส าหรับจัดท าชุดตรวจอากาศ
อัตโนมัติภาคสนาม โครงการชุดตรวจ
อากาศอัตโนมัติภาคสนามและระบบ
สมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

133,192.90 บาท 133,192.90 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เป่ียมทรัพย์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
เสนอราคา ๑๓๒,๘๐๓.๐๕ บาท

 บริษัท เป่ียมทรัพย์เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคา ๑๓๒,๘๐๓.๐๕ บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

    สช.77/2565    
ลว. 7 เม.ย. 65

4 จ้างท่ีปรึกษาด้านเทคนิค เทคโนโลยี และ
วิชาการของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

300,000.00 บาท 300,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เสนอราคา 300,000.00 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ราคา 263,333.33 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

     สช.79/2565    
 ลว. 22 เม.ย. 65

5 ประกวดราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ
บอลลูนตรวจอากาศ เพ่ือการตรวจอากาศ
ช้ันบน จ านวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,857,500.00 บาท 1,857,500.00 บาท e-bidding 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช 
เสนอราคา 1,857,500.00 บาท         
                                                  
 2. บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จ ากัด 
เสนอราคา 1,595,000.00 บาท         
                                                  
 3. บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด 

เสนอราคา 975,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไซแอนติฟิค รี
เสิร์ช ราคา 1,857,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

     สช.82/2565    
 ลว. 29 เม.ย. 65

6 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและ
อุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,000,000.00 บาท 1,000,000.00 บาท e-bidding 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิณโชติขนส่ง เสนอ
ราคา 12.85 บาท ต่อน้ าหนัก ๑ กิโลกรัม
  2. บริษัท ไดมอนด์ ชิปป้ิง เซอร์วิส จ ากัด
 เสนอราคา 89.00  บาท ต่อน้ าหนัก ๑ 

กิโลกรัม

บริษัท ไดมอนด์  ชิปป้ิง เซอร์วิส 
จ ากัด ราคา 89.00  บาท ต่อ

น้ าหนัก ๑ กิโลกรัม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

     สช.83/2565    
 ลว. 29 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
กรมอุตุนิยมวิทยำ  

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
ใบส่ังหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมและล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 3,600.00  - เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร์ รุ่งเรืองแอร์ ตรงตามเง่ือนไข บจ.93/๒๕๖๕
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,600.00 3,600.00 มีคุณสมบัติ  4 เม.ย. 2565

๒ ซ้ือยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ (กบ.) 13,600.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนายางพาณิชย์ จ ากัด บริษัท ธนายางพาณิชย์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บซ.94/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,600.00 13,600.00 มีคุณสมบัติ  4 เม.ย. 2565

3 จ้างท าความสะอาดล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง 4,815.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง ตรงตามเง่ือนไข บจ.95/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,815.00 4,815.00 มีคุณสมบัติ  4 เม.ย. 2565

4 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ส่วนส่ือสารอุตุนิยม 35,310.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง ตรงตามเง่ือนไข บจ.96/๒๕๖๕

วิทยาภายในประเทศ กองส่ือสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,310.00 35,310.00 มีคุณสมบัติ  5 เม.ย. 2565

5 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ส่วนเครือข่าย 9,095.00   - เฉพาะเจาะจง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง ตรงตามเง่ือนไข บจ.97/๒๕๖๕

ส่ือสารและอินเตอร์เน็ต กองส่ือสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,095.00  9,095.00  มีคุณสมบัติ  5 เม.ย. 2565

6 ซ้ือพร้อมติดต้ังม่านปรับแสงห้องอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 23,540.00   - เฉพาะเจาะจง   บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด   บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บซ.98/๒๕๖๕
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,540.00  23,540.00  มีคุณสมบัติ  7 เม.ย. 2565

7 จ้างซ่อมประตูกระจกห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบ 6,420.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.99/๒๕๖๕
บริหาร ช้ัน ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,420.00 6,420.00 มีคุณสมบัติ  7 เม.ย. 2565

8 จ้างซ่อมท่อน้ าร่ัวฝ้าเพดานห้องน้ าหญิง ช้ัน ๘ 3,210.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.100/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,210.00 3,210.00 มีคุณสมบัติ  7 เม.ย. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
ใบส่ังหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างเหมาปรับปรุงห้องท างานของอธิบดี ช้ัน ๓ อาคาร ๕๐ปี 6,420.00   - เฉพาะเจาะจง บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.101/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,420.00  6,420.00  มีคุณสมบัติ  7 เม.ย. 2565

10 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าและเคร่ืองตัดก่ิงไม้ จ านวน 17,120.00   - เฉพาะเจาะจง บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.102/๒๕๖๕

๗ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,120.00  17,120.00  มีคุณสมบัติ  7 เม.ย. 2565

11 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,035.00   - เฉพาะเจาะจง ศักด์ิสยามวิศวกรรม ศักด์ิสยามวิศวกรรม ตรงตามเง่ือนไข บจ.103/๒๕๖๕

54,035.00  54,035.00  มีคุณสมบัติ  11 เม.ย. 2565

12 จ้างท าตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321.00   - เฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม ร้านสินสยาม ตรงตามเง่ือนไข บจ.104/๒๕๖๕

321.00  321.00  มีคุณสมบัติ  11 เม.ย. 2565

13 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันหล่อล่ืน และน้ ากล่ันของกรมอุตุนิยม 99,000.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บซ.105/๒๕๖๕

วิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,000.00 99,000.00 มีคุณสมบัติ  11 เม.ย. 2565

(เดือน เม.ย. - มิ.ย. 65)
14 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,035.00   - เฉพาะเจาะจง หจก. อวยพร เอ็นจิเนียร่ิง หจก. อวยพร เอ็นจิเนียร่ิง ตรงตามเง่ือนไข บจ.106/๒๕๖๕

54,035.00  54,035.00  มีคุณสมบัติ  12 เม.ย. 2565

15 จ้างท าตรายาง จ านวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,722.70   - เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี ตรงตามเง่ือนไข บจ.107/๒๕๖๕

1,722.70  1,722.70  มีคุณสมบัติ  19 เม.ย. 2565

16 ซ้ือหมึกพิมพ์เอกสาร ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,696.50  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บซ.108/๒๕๖๕

26,696.50 26,696.50 มีคุณสมบัติ  22 เม.ย. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันท่ี 30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
ใบส่ังหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

17 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศจ านวน ๒ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,824.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง ตรงตามเง่ือนไข บจ.๑09/๒๕๖๕

24,824.00 24,824.00 มีคุณสมบัติ  25 เม.ย. 2565

18 จ้างเหมาซ้อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน ๑๑ กองพยากรณ้อากาศ 20,330.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง ตรงตามเง่ือนไข บจ.๑10/๒๕๖๕
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,330.00 20,330.00 มีคุณสมบัติ  25 เม.ย. 2565

19 ซ้ือวัสดุส านักงานของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,947.38  - เฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม ร้านสินสยาม ตรงตามเง่ือนไข บซ.111/๒๕๖๕

39,947.38 39,947.38 มีคุณสมบัติ  27 เม.ย. 2565

20 จ้างเหมาย้ายจอภาพแอลอีดี (Video Wall) กองพยากรณ์อากาศ 18,190.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.๑12/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,190.00 18,190.00 มีคุณสมบัติ  28 เม.ย. 2565

21 จ้างซ่อมน้ าร่ัวบริเวณท่อน้ าท้ิง ด้านห้องน้ าหญิง ช้ัน ๙ อาคาร 9,630.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.๑13/๒๕๖๕
๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,630.00 9,630.00 มีคุณสมบัติ  28 เม.ย. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันท่ี 30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565


