
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)
รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1  ซ้ือแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเน้ือแก๊ส) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

154,080.00 บาท 154,080.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 154,080.00  

บาท

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ราคา 154,080.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

     สข.66/256๖    
  ลว. 13 ธ.ค. 65

2 จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาส าหรับ
โครงการวิจัย กลไกและผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงลมมรสุมแห่งเอเชียตะวันออก
และการพยากรณ์กิจกรรมลมมรสุมภายใต้
ความผันแปรสภาพภูมิอากาศและสภาวะ
โลกร้อน ช่วงปี ๑๙๘๑ - ๒๐๑๐ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

210,000.00 บาท 210,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาววีริยา สุภาณิชย์ เสนอราคา 
210,000.00 บาท

นางสาววีริยา สุภาณิชย์ ราคา 
210,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

     สจ.67/256๖    
  ลว. 9 ธ.ค. 65

3 จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาส าหรับ
โครงการวิจัย กลไกและผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงลมมรสุมแห่งเอเชียตะวันออก
และการพยากรณ์กิจกรรมลมมรสุมภายใต้
ความผันแปรสภาพภูมิอากาศและสภาวะ
โลกร้อน ช่วงปี ๒๐๑๐-๒๐๒๐ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

210,000.00 บาท 210,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางรุจิรา จุลภักด์ิ เสนอราคา 
210,000.00 บาท

นางรุจิรา จุลภักด์ิ ราคา 
210,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

     สจ.68/256๖    
  ลว. 9 ธ.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
กรมอุตุนิยมวิทยำ  

ประจ ำเดือน ธันวำคม 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)
รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
กรมอุตุนิยมวิทยำ  

ประจ ำเดือน ธันวำคม 2565

4 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
รายการปรับปรุงเคร่ืองมือตรวจวัดสถานี
ตรวจวัดแผ่นดินไหวแอนาล็อกเป็นระบบ
ดิจิตอล กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,987,000.00 บาท 3,000,000.00 บาท e-bidding บริษัท เพอร์เฟค ทรี เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
จ ากัด  เสนอราคา 2,998,000.00 

บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีวาย พาวเวอร์ 
แอนด์ คอนซัลแตนท์ เสนอราคา 

2,987,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีวาย พาวเวอร์ 
แอนด์ คอนซัลแตนท์ ราคา 

2,987,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

     สข.69/256๖    
  ลว. 16 ธ.ค. 65

5 ซ้ือโปรแกรม MIKE DHI โครงการวิจัย
รูปแบบการบริหารจัดการน้ าท่ีเหมาะสม 
เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า 
โดยวิธีคัดเลือก

730,000.00 บาท 750,000.00 บาท คัดเลือก บริษัท เซ็นทรัลไฮโดร จ ากัด เสนอราคา 
730,000.00 บาท

บริษัท เซ็นทรัลไฮโดร จ ากัด ราคา 
730,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

     สข.71/256๖    
  ลว. 29 ธ.ค. 65

6 จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานต าแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ณ สถานี
วิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน ๑ อัตรา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

76,500.00 บาท 102,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสกุลวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ เสนอราคา 
76,500.00 บาท

นายสกุลวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ ราคา 
76,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

     สจ.72/256๖    
  ลว. 29 ธ.ค. 65

7 เช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

499,797.00 บาท 499,797.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี โซลูช่ัน ดอท คอม จ ากัด เสนอ
ราคา 499,797.00 บาท

บริษัท ดี โซลูช่ัน ดอท คอม จ ากัด 
ราคา 499,797.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

     สช.73/256๖    
  ลว. 29 ธ.ค. 65



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
ใบส่ังหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยำโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ๒๑,๒๒๗.๗๓  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ ตรงตามเง่ือนไข บซ.๒1/๒๕๖6

๒๑,๒๒๗.๗๓ ๒๑,๒๒๗.๗๓ มีคุณสมบัติ  ๒ ธ.ค. 2565

๒ ซ้ืออะไหล่ส ำหรับซ่อมเคร่ืองมือตรวจอำกำศอัตโนมัติ (AWS) 79,822.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ธาราธร หจก.ธาราธร ตรงตามเง่ือนไข บซ.22/๒๕๖6

จ ำนวน ๑ รำยกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 79,822.00 79,822.00 มีคุณสมบัติ  6 ธ.ค. 2565

3 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมรถยนต์ของทำงรำชกำร จ ำนวน ๑ คัน 7,789.60  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.23/๒๕๖6

หมำยเลขทะเบียน ๙๔-๐๔๔๔ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 7,789.60 7,789.60 มีคุณสมบัติ  6 ธ.ค. 2565

4 จ้ำงเหมำบริกำรเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองและซ่อมเคร่ืองยนต์ ๔,850.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ค็อกพิท พิษณุไพศาล เซลล์ บริษัท ค็อกพิท พิษณุไพศาล เซลล์ ตรงตามเง่ือนไข บจ.๒4/๒๕๖6

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติ  6 ธ.ค. 2565

๔,850.00 ๔,850.00

5 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงกรมอุตุนิยมวิทยำ ๓,๓00.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ค็อกพิท พิษณุไพศาล เซลล์ บริษัท ค็อกพิท พิษณุไพศาล เซลล์ ตรงตามเง่ือนไข บซ.๒5/๒๕๖6

จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพำะเจำะจง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติ  6 ธ.ค. 2565

๓,๓00.00 ๓,๓00.00

6 ซ้ือแบตเตอร่ีส ำหรับเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำอัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดต้ัง 25,166.40  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูโฟทิค จ ากัด บริษัท ชูโฟทิค จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บซ.๒6/๒๕๖6

จ ำนวน ๔๘ ลูก โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 25,166.40 25,166.40 มีคุณสมบัติ  7 ธ.ค. 2565

7 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จ านวน ๑ คัน 5,874.30  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.27/๒๕๖6

กองอุตุนิยมวิทยำกำรบิน ทะเบียน ฮจ-๑๙๔6 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 5,874.30 5,874.30 มีคุณสมบัติ  13 ธ.ค. 2565

8 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ของทำงรำชกำร จ ำนวน ๑ คัน หมำยเลขทะเบียน 1,926.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.28/๒๕๖6

ฮฮ-๓๕๔๘ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,926.00 1,926.00 มีคุณสมบัติ  13 ธ.ค. 2565

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๖ รำยกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 20,372.80  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บซ.29/๒๕๖6

20,372.80 20,372.80 มีคุณสมบัติ  13 ธ.ค. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖5 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖6 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันท่ี  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
ใบส่ังหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๖ รำยกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 20,372.80  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บซ.30/๒๕๖6

20,372.80 20,372.80 มีคุณสมบัติ  13 ธ.ค. 2565

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยำ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 32,495.90  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด 
32,495.90

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด 
32,495.90

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

  บซ.30/๒๕๖6   
13 ธ.ค. 2565

12 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำกองตรวจและเฝ้ำระวังสภำวะอำกำศ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 2,477.05  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด 
2,477.05

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด 
2,477.05

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

   บซ.31/๒๕๖6    
 13 ธ.ค. 2565

13 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองตรวจและเฝ้ำระวังสภำวะอำกำศ โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

40,210.60  - เฉพาะเจาะจง                  อำทรพำณิชย์                 
40,210.60

                 อำทรพำณิชย์                 
40,210.60

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

   บซ.32/๒๕๖6    
 13 ธ.ค. 2565

14 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ของทำงรำชกำร ฮว-๓๒๒๖ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 8,923.80  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด 
8,923.80

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด 
8,923.80

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

   บจ.33/๒๕๖6   
 14 ธ.ค. 2565

15 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 2,675.00  - เฉพาะเจาะจง            ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี          
   2,675.00

           ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี          
   2,675.00

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

   บจ.34/๒๕๖6   
 15 ธ.ค. 2565

16 ซ้ือหนังสือพิมพ์รำยวันและวำรสำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดย
วิธีเฉพำะเจำะจง

37,500.00  - เฉพาะเจาะจง            ร้านทวีพาณิชย์                 
      37,500.00

           ร้านทวีพาณิชย์                 
      37,500.00

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

    บซ.35/๒๕๖6  
 15 ธ.ค. 2565

17 ซ้ือคีย์บอร์ดของกลุ่มช่วยอ านวยการนักบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,492.65  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด 
1,492.65

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด 
1,492.65

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

   บซ.36/๒๕๖6 
15 ธ.ค. 2565

18 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ ฮภ-๗๒๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,675.01  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด 
1,819.00

บริษัท พระโขนงเบรค-คลัช เซอร์วิส จ ากัด 
1,819.00

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

   บจ.37/๒๕๖6 
15 ธ.ค. 2566

19 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,926.50  - เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ แอนด์ ดี ปร้ินท์เตอร์ เซอร์วิส จ ากัด 
14,926.50

บริษัท  เอ แอนด์ ดี ปร้ินท์เตอร์ เซอร์วิส จ ากัด 
14,926.50

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

   บจ.38/๒๕๖6 
16 ธ.ค. 2566

20 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศศูนย์ภูมิอากาศ ช้ัน ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,276.00  - เฉพาะเจาะจง            บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด             
    7,276.00

           บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด             
    7,276.00

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

    บจ.39/๒๕๖6 
19 ธ.ค. 2566

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖5 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖6 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันท่ี  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
ใบส่ังหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

21 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,104.90  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด
31,104.90

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด
31,104.90

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

   บซ.40/๒๕๖6 
๒๑ ธ.ค. 2566

22 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน ๑๔ อาคาร ๕๐ ปี 
อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,675.05  - เฉพาะเจาะจง                      รสา เอ็นจิเนียร่ิง                 
 2,477.10

                     รสา เอ็นจิเนียร่ิง                 
 2,477.10

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

   บจ.41/๒๕๖6 
๒๒ ธ.ค. 2566

23 ซ้ือหมึกพิมพ์เอกสาร ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,282.80  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด 
34,282.80

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด 
34,282.80

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

   บซ.42/๒๕๖6 
๒๓ ธ.ค. 2566

24 จ้างเหมาบริการรถตู้ข้ามจังหวัด ส าหรับโครงการ การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง
ทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาการเคล่ือนตัวของขยะในอ่าวไทย โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

๒๗,๐๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง                       นายวิเศษ ค าเบ้า                
    ๒๗,๐๐๐.๐๐

                      นายวิเศษ ค าเบ้า                
    ๒๗,๐๐๐.๐๐

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

    บจ.43/๒๕๖6 
๒๖ ธ.ค. 2566

25 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องปฏิบัติงานหมวดยานพาหนะ จ านวน ๒
 เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗,๒๘๕.๐๐  - เฉพาะเจาะจง            บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด             
   ๒๗,๒๘๕.๐๐

           บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด             
   ๒๗,๒๘๕.๐๐

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

  บจ.44/๒๕๖6   
26 ธ.ค. 2566

26 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ท่ีห้องกลุ่มนิติการ จ านวน ๒ เคร่ือง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

๕,๖๗๑.๐๐  - เฉพาะเจาะจง            บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด             
   ๕,๖๗๑.๐๐

           บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด             
   ๕,๖๗๑.๐๐

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

   บจ.45/๒๕๖6 
๒๖ ธ.ค. 2566

27 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

๒,๔๐๗.๕๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด 
๒,๔๐๗.๕๐

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด 
๒,๔๐๗.๕๐

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

   บจ.46/๒๕๖6 
26 ธ.ค. 2566

28 จ้างเหมารวมรวมข้อมูลโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ าท่ีเหมาะสม
เพ่ือแก้ปัญาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘๐,๐๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง           นางสาวปานตะวัน มะศรีพันธ์         
               ๘๐,๐๐๐.๐๐

          นางสาวปานตะวัน มะศรีพันธ์         
               ๘๐,๐๐๐.๐๐

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

   บจ.47/๒๕๖6 
28 ธ.ค. 2566

29 ซ้ือหมึกพิมพ์เอกสารและแบตเตอร่ี AA และ AAA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,433.22  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด   
33,433.22

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด   
33,433.22

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ

   บซ.48/๒๕๖6 
๒๘ ธ.ค. 2566

30 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ น้ ามันหล่อล่ืน และน้ ากล่ันของกรมอุตุนิยมวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม 2566

๙๙,๐๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด    
๙๙,๐๐๐.๐๐

บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด    
๙๙,๐๐๐.๐๐

ตรงตามเง่ือนไขมี
คุณสมบัติ    บซ.49/๒๕๖6 

28 ธ.ค. 2566

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖5 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖6 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันท่ี  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565


