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1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานสวนและงานด้านไฟฟ้า 80,405.15  - เฉพาะเจาะจง พี.พี.ค้าวัสดุ พี.พี.ค้าวัสดุ ตรงตามเง่ือนไข บซ.114/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,405.15 80,405.15 มีคุณสมบัติ  3 พ.ค. 2565

๒ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองเจาะกระดาษ  จ านวน ๒,๘๘๓.๖๕  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ ตรงตามเง่ือนไข บจ.115/๒๕๖๕
๑ เคร่ือง ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๘๘๓.๖๕ ๒,๘๘๓.๖๕ มีคุณสมบัติ  5 พ.ค. 2565

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองพยากรณ์อากาศ 46,545.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บซ.116/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46,545.00 46,545.00 มีคุณสมบัติ  5 พ.ค. 2565

4 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศศูนย์ภูมิอากาศ 3,424.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง ตรงตามเง่ือนไข บจ.117/๒๕๖๕

ช้ัน ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,424.00 3,424.00 มีคุณสมบัติ  10 พ.ค. 2565

5 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องควบคุมเซิฟเวอร์ 3,852.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง ตรงตามเง่ือนไข บจ.118/๒๕๖๕

กล้องวงจรปิด กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,852.00 3,852.00 มีคุณสมบัติ  10 พ.ค. 2565

6 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สอต.กรุงเทพฯ ๗,490.00  - เฉพาะเจาะจง   บริษัทนิวต้ันนครินทร์จ ากัด   บริษัทนิวต้ันนครินทร์จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.119/๒๕๖๕

(เฉลิมพระเกียรติ) จ านวน ๒ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๗,490.00 ๗,490.00 มีคุณสมบัติ  17 พ.ค. 2565

7 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง 8,205.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง ตรงตามเง่ือนไข บจ.120/๒๕๖๕

กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,205.00 8,205.00 มีคุณสมบัติ  17 พ.ค. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
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8 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศศูนย์ภูมิอากาศ 8,025.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง ตรงตามเง่ือนไข บจ.121/๒๕๖๕

ช้ัน ๑๐ จ านวน ๑ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,025.00 8,025.00 มีคุณสมบัติ  19 พ.ค. 2565

๙ จ้างเหมาบริการรถตู้ข้ามจังหวัด ส าหรับโครงการการ 16,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต เต็มศักด์ิ นายภูษิต เต็มศักด์ิ ตรงตามเง่ือนไข บจ.122/๒๕๖๕

ประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์เพ่ือศึกษาการ 16,000.00 16,000.00 มีคุณสมบัติ  23 พ.ค. 2565

เคล่ือนตัวของขยะในอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 จ้างซ่อมประตูส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ช้ัน ๑๕ 12,091.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. ตรงตามเง่ือนไข บจ.123/๒๕๖๕

จ านวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คอนโทรล ซิสเท็ม จ ากัด คอนโทรล ซิสเท็ม จ ากัด มีคุณสมบัติ  23 พ.ค. 2565

12,091.00 12,091.00

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๐ รายการ 78,833.32  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี ตรงตามเง่ือนไข บซ.124/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78,833.32 78,833.32 มีคุณสมบัติ  23 พ.ค. 2565

12 จ้างเหมาย้ายต าแหน่งพร้อมติดต้ังโทรทัศน์และจัดท าป้าย 14,445.00   - เฉพาะเจาะจง   บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด   บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.125/๒๕๖๕

ช่ือทองเหลืองพร้อมต าแหน่ง ณ ห้องอธิบดี 14,445.00  14,445.00  มีคุณสมบัติ  23 พ.ค. 2565

กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 จ้างซ่อมท่อห้องอธิบดี ช้ัน ๓ อาคาร ๕๐ ปี 6,420.00  - เฉพาะเจาะจง   บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด   บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.126/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,420.00 6,420.00 มีคุณสมบัติ  25 พ.ค. 2565

14 จ้างเหมาเปล่ียนผ้าระบายประดับร้ัวกรมฯและธงชาติไทย 86,456.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท โอนะ ครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท โอนะ ครีเอช่ัน จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.127/๒๕๖๕

ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,456.00 86,456.00 มีคุณสมบัติ  26 พ.ค. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันท่ี  3๑  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
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15 ซ้ือหลอดไฟพร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,379.50  - เฉพาะเจาะจง  ร้านสินสยาม  ร้านสินสยาม ตรงตามเง่ือนไข บซ.128/๒๕๖๕
23,379.50 23,379.50 มีคุณสมบัติ  26 พ.ค. 2565

๑๖ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องแม่ข่าย จ านวน 33,170.50  - เฉพาะเจาะจง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง หจก. รสา เอ็นจิเนียร่ิง ตรงตามเง่ือนไข บจ.129/๒๕๖๕

4 เคร่ือง ส่วนเครือข่ายส่ือสารและอินเทอร์เน็ต 33,170.50 33,170.50 มีคุณสมบัติ  27 พ.ค. 2565

กองส่ือสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 52,858.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส ตรงตามเง่ือนไข บจ.130/๒๕๖๕

กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,858.00 52,858.00 มีคุณสมบัติ  30 พ.ค. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันท่ี  3๑  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)
รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับประชุมทำงไกลผ่ำนจอ
เพ่ือติดต้ังห้องประชุมไพลินท่ีอำคำร ๕๐ ปี 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

๙๗,๖๐๐.๐๕ บำท ๙๗,๖๐๐.๐๕ บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ำกัด เสนอรำคำ 
๙๗,๖๐๐.๐๕ บำท

บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ำกัด รำคำ 
๙๗,๖๐๐.๐๕ บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด

และภำยในวงเงิน
งบประมำณ

    สจ. 80/2565    
 ลว. 2 พ.ค. 65

2 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับซ่อมเคร่ืองมือตรวจ
อำกำศอัตโนมัติ (AWS) จ ำนวน ๑ รำยกำร
 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

168,204.00 บำท 168,204.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑๖๘,๒๐๔.๐๐ บำท

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส 
จ ำกัด รำคำ ๑๖๘,๒๐๔.๐๐ บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด

และภำยในวงเงิน
งบประมำณ

สจ. 81/2565     
ลว. 6 พ.ค. 65

3 ประกวดรำคำซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 
เคร่ืองส่งวิทยุหย่ังอำกำศ ระบบเรดิโอธีโอ
โดไลท์อัตโนมัติแบบชนิดควำมถ่ี 1680 
MHz ท่ีส่วนตรวจอำกำศช้ันบนบำงนำ 
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 120 ชุด
 ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1,914,000.00 บำท 1,914,000.00  บำท e-bidding 1. บริษัท เอเซียเมท จ ำกัด เสนอรำคำ 
1,914,000.00 บำท                      
2. บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จ ำกัด 

เสนอรำคำ 1,942,800.00 บำท

 บริษัท เอเซียเมท จ ำกัด รำคำ 
1,914,000.00 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด

และภำยในวงเงิน
งบประมำณ

   สจ. 84/2565     
ลว. 6 พ.ค. 65

4 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ เคร่ืองส่งวิทยุหย่ัง
อำกำศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิด
ควำมถ่ี ๑๖๘๐ MHz ท่ีศูนย์อุตุนิยมวิทยำ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัด
ขอนแก่น ท่ีศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง จังหวัด
อุบลรำชธำนี ท่ีศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก จังหวัดสงขลำ และท่ีศูนย์
อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝ่ังตะวันตก จังหวัด
ภูเก็ต จ ำนวน ๔๐๐ ชุด

6,120,000.00 บำท 6,120,000.00 บำท e-bidding 1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช 
เสนอรำคำ 6,096,000.00บำท         
2. บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จ ำกัด 

เสนอรำคำ 6,118,000.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไซแอนติฟิค รี
เสิร์ช รำคำ ๖,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด

และภำยในวงเงิน
งบประมำณ

   สจ. 85/2565     
ลว. 6 พ.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
กรมอุตุนิยมวิทยำ  

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)
รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
กรมอุตุนิยมวิทยำ  

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

5 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองมือตรวจอำกำศอัตโนมัติ 
AWOS และ LLWAS โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

236,000.00 บำท 236,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอ
รำคำ ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บำท

บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 
รำคำ ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด

และภำยในวงเงิน
งบประมำณ

   สจ. 86/2565     
ลว. 10 พ.ค. 65

6  ประกวดรำคำซ้ืออุปกรณ์กระจำย
สัญญำณหลัก (Core Switch) จ ำนวน ๓ 
ชุด ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

5,223,500.00 บำท 5,223,500.00 บำท e-bidding 1. บริษัท ไอริณ เน็ทเวิร์ค จ ำกัด เสนอ
รำคำ 5,179,000.00บำท                 

 2. บริษัท ควอนตัม คอมพิวต้ิง จ ำกัด 
เสนอรำคำ 5,208,000.00  บำท        

  3. บริษัท เทเลเน็ท ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ 5,196,500.00 บำท

บริษัท ไอริณ เน็ทเวิร์ค จ ำกัด 
รำคำ ๕,๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด

และภำยในวงเงิน
งบประมำณ

   สจ. 87/2565     
ลว. 18 พ.ค. 65


