
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)
รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 สัญญาซ้ือขายชุดอุปกรณ์แทรกเกอร์ 
จ านวน ๑๐๐ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้
แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์เพ่ือศึกษาการ
เคล่ือนตัวของขยะในอ่าวไทย ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

800,000.00 บาท ๗๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (e-bidding) บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จ ากัด เสนอ
ราคา ๗๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จ ากัด ราคา
 ๗๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

    สจ. ๘๘/2565    
 ลว. 2 มิ.ย. 65

2 จ้างเหมาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ ๘๐ ปี
 กรมอุตุนิยมวิทยา องค์กรสมรรถนะสูง
ด้านอุตุนิยมวิทยาเพ่ือประชาชน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

213,995.00 บาท ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ผลประทีปสุริยา 
เสนอราคา ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นางสาวกนกวรรณ ผลประทีปสุริยา 
ราคา ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

    สจ. 90/2565    
 ลว. 20 มิ.ย. 65

3 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศอาคาร
หอประชุม กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

156,220.00 บาท 156,220.00 บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รสา เอ็นจิเนียร่ิง เสนอ
ราคา 156,220.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รสา เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคา 156,220.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

    สจ. 91/2565    
 ลว. 28 มิ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
กรมอุตุนิยมวิทยำ  

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
ใบส่ังหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล 17,296.55  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ ตรงตามเง่ือนไข บซ.131/๒๕๖๕

กิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสากรมอุตุนิยมวิทยา 17,296.55 17,296.55 มีคุณสมบัติ  2 มิ.ย. 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ซ้ือวัสดุส านักงานของกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 4,140.90  - เฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม ร้านสินสยาม ตรงตามเง่ือนไข บซ.132/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,140.90 4,140.90 มีคุณสมบัติ  3 มิ.ย. 2565

3 จ้างซ่อมห้องน้้าคนพิการ ช้ัน ๑ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยม 2,996.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. คอนโทรล ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. คอนโทรล ซิสเท็ม จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.133/๒๕๖๕

วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,996.00 2,996.00 มีคุณสมบัติ  6 มิ.ย. 2565

4 จ้างเหมาจัดท าแสตมป์ท่ีระลึก ครบรอบ ๘๐ ปี 100,000.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.134/๒๕๖๕

กรมอุตุนิยมวิทยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00 100,000.00 มีคุณสมบัติ  6 มิ.ย. 2565

5 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จ านวน ๑ คัน 3,070.90  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.135/๒๕๖๕

หมายเลขทะเบียน ๗กษ-๓๑๗๗ (ฝผ) 3,070.90 3,070.90 มีคุณสมบัติ  13 มิ.ย. 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 จ้างเหมาซ่อมแซมเปล่ียนแบตเตอร่ีและน้ ามันเคร่ือง 5,296.50  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.136/๒๕๖๕

รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮษ-๖๕๖๘ 5,296.50 5,296.50 มีคุณสมบัติ  16 มิ.ย. 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3,584.50  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.๑๓๗/๒๕๖๕

๗กผ-๔๙๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,584.50 3,584.50 มีคุณสมบัติ  16 มิ.ย. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
ใบส่ังหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

8 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ราชการหมายเลขทะเบียน 1,391.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.138/๒๕๖๕
๕กฒ-๓๗๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,391.00 1,391.00 มีคุณสมบัติ  16 มิ.ย. 2565

๙ ยกเลิกใบส่ังเน่ืองจากออกเลขคลาดเคล่ือน  -  - เฉพาะเจาะจง  -  - ตรงตามเง่ือนไข 139/๒๕๖๕

มีคุณสมบัติ

10 จ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม กรมอุตุนิยมวิทยา ๓๘,๕๒๐.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.140/๒๕๖๕
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๘,๕๒๐.00 ๓๘,๕๒๐.00 มีคุณสมบัติ  17 มิ.ย. 2565

11 ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ท้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาล 4,831.05  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ ตรงตามเง่ือนไข บซ.141/๒๕๖๕
ท่ี ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,831.05 4,831.05 มีคุณสมบัติ  22 มิ.ย. 2565

12 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ 6,634.00   - เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.142/๒๕๖๕

จ้านวน ๒ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,634.00  6,634.00  มีคุณสมบัติ  22 มิ.ย. 2565

13 จ้างท้าตรายาง จ้านวน ๑๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,465.90  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี ตรงตามเง่ือนไข บจ.143/๒๕๖๕
๑,465.90 ๑,465.90 มีคุณสมบัติ  22 มิ.ย. 2565

14 ซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,565.91  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ ตรงตามเง่ือนไข บซ.144/๒๕๖๕
14,565.91 14,565.91 มีคุณสมบัติ  22 มิ.ย. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
ใบส่ังหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

15 จ้างเหมาจัดท้าโล่ส้าหรับหน่วยงานท่ีน้าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 42,900.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชู้สมีพร้ินแอนด์ดีไซน์ จ ากัด บริษัท ชู้สมีพร้ินแอนด์ดีไซน์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.145/๒๕๖๕
ไปใช้ประโยชน์ในสาขาต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,900.00 42,900.00 มีคุณสมบัติ  22 มิ.ย. 2565

๑๖ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงสถานท่ีภายในกรมอุตุนิยมวิทยา 12,840.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บซ.146/๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,840.00 12,840.00 มีคุณสมบัติ  22 มิ.ย. 2565

17 จ้างซ่อมท่อระบายน้้าฝนร่ัวซึม ช้ัน ๑-๔ อาคาร ๕๐ ปี 9,630.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด บริษัท คงคาไกรสวัสด์ิ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.147/๒๕๖๕

อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,630.00 9,630.00 มีคุณสมบัติ  22 มิ.ย. 2565

18 ซ้ือวัสดุส้านักงาน  จ้านวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,780.00  - เฉพาะเจาะจง เอกวิทยา (2000) จ ากัด เอกวิทยา (2000) จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บซ.148/๒๕๖5
4,780.00 4,780.00 มีคุณสมบัติ  23 มิ.ย. 2565

๑๙ จ้างเหมาเปล่ียนผ้าระบายประดับร้ัวกรมฯ 88,902.02  - เฉพาะเจาะจง บริษัท โอนะ ครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท โอนะ ครีเอช่ัน จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.149/๒๕๖5

และธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร 88,902.02 88,902.02 มีคุณสมบัติ  30 มิ.ย. 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ซ้ือDrum เคร่ืองพิมพ์ชนิด LED ย่ีห้อ Fuji Xerox ๑2,165.90  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บซ.150/๒๕๖5

รุ่น CP๓๐๕d laser color และDrum เคร่ืองพิมพ์ชนิด ๑2,165.90 ๑2,165.90 มีคุณสมบัติ  30 มิ.ย. 2565

LED ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น CM๓๐๕df laser color 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565


