
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1 จางเหมาพนักงานขับรถยนต

ราชการที่ กบ. 

288,000.- สอบราคา 1.บจ.ไทย สปดี้คาร 

250,508.40 บาท 

(20,875.80/เดือน) 

2.บจ.สปดี้ แพคเก็จ เอ็กซเพรส 

260,423.04 บาท  

(10,850.96/เดือน) 

3.บจ.สยาม ธานี 

266,789.52 บาท  

(22,232.46/เดือน) 

บจ.ไทย สปดี้คาร 

250,508.40 บาท 

(20,875.80/เดือน) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.1/2554 

26 ต.ค.53 

2 จางเหมาบํารุงรักษาและ

ซอมแซมลิปทโดยสาร 

70,620.-/11 

เดือน 

สอบราคา บจ.โกลเดน เอ็กซเพลส 

70,620.- 

บจ.โกลเดน เอ็กซเพลส 

70,620.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.7/2554 

29 ต.ค.53 

3 จางเหมาบํารุงรักษาพรอม

ซอมแซมระบบตรวจ

แผนดินไหวอัตโนมัติ ระบบ

ฐานขอมูล และการเชื่อมโยง

เครือขายตาง ๆ ของ ฝผ.  

ป 2554 

5,867,880.-/12 

เดือน 

วิธีพิเศษ บจ.เอเชียเมท 

5,867,880.- 

บจ.เอเชียเมท 

5,867,880.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.18/2554 

29 ต.ค. 53 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

4 จางเหมาบุคคลภายนอกทํา

ความสะอาด ณ สอต. 

กรุงเทพฯ กลุมยานเรดาร 

11,000.-/11 

เดือน 

ตกลงราคา นายนภัสสร เชื้อภักดี 

11,000.- 

นายนภัสสร เชื้อภักดี 

11,000.- 

- สจ.20/2554 

29 ต.ค. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

5 เชาเครื่องถายเอกสาร 

จํานวน 1 เครื่อง   

60,000.-/12 

เดือน 

ตกลงราคา บจ.กอปปแมน เรนทอล 

5,000.-/เดือน 

บจ.กอปปแมน เรนทอล 

5,000.-/เดือน 

- สช.2/2554 

16 พ.ย.53 

6 เชาเครื่องถายเอกสาร 

จํานวน 16 เครื่อง   

1,440,000.- สอบราคา บจ.กอปปแมน เรนทอล 

0.40/แผน 

บจ.กอปปแมน เรนทอล 

0.40/แผน 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอ

รายละเอียดถูกตองตาม

ประกาศที่ทางราชการ

กําหนดไว 

สช.3/2554 

16พ.ย.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

7 จางเหมาบริการทําความ

สะอาดอาคารสถานที่ของ

กรมอุตุนิยมิวทยา 27 คน 

1,999,080.- สอบราคา 1.หจก.เอกมังกร 

1,992,600.- 

2.บจ.มัดชา เซอรวิส 

2,094,588.- 

3.บจ.ดวงบรรฎาการ เซอรวิส 

2,100,000.- 

4.บจ.พี เอ อี (เทรดดิ้ง) 

2,138,395.- 

5.บจ.โปรแคร สเปเชียลตี้ 

2,196,092.- 

6.บจ.แพลตินั่ม สแตนดารด  

เซอรวิส 2,268,000.- 

7.บจ.ไดมอนด แคร เซอรวิส 

2,325,348.- 

8.บจ.เอส ยู บี อินเตอรเซฟตี้ 

การด  2,365,200.- 

9.บจ.แทงทอง 

2,365,200 

.หจก.เอกมังกร 

1,887,435.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.4/2554 

15 พ.ย.53 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

8 จางเหมาบริการทําความ

สะอาด  กบ. 

456,000.- สอบราคา 1.บจ.แพลตินั่ม สแตนดารด  

เซอรวิส  417,600.- 

2.บจ.โปรแคร สเปเชียลตี้ 

407,904.- 

3. .บจ.เอส ยู บี อินเตอรเซฟตี้ 

การด  456,000.- 

 

บจ.โปรแคร สเปเชียลตี้ 

407,904.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.5/2554 

11 พ.ย.53 

9 จางเหมาบริการ clipping 

ขาวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

51,360.-/12 

เดือน 

ตกลงราคา บจ.เดอะ คลิป 

51,360.- 

บจ.เดอะ คลิป 

51,360.- 

- สจ.6/2554 

24 พ.ย.53 

10 เชาใชเครื่องโทรสาร 5 

เครื่องใชที่ พอ. 

77,040.-/12 

เดือน 

สอบราคา บจ.พีกรุปไทย อินเตอรเทรด 

77,040.- 

บจ.พีกรุปไทย อินเตอรเทรด 

77,040.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.9/2554 

3 พ.ย. 53 

11 เชาเครื่องโทรสาร 1 เครื่องใช

ที่ กบ. 

1,337.50.-/12 

เดือน 

ตกลงราคา บจ.พีกรุปไทย อินเตอรเทรด 

1,337.50.- 

บจ.พีกรุปไทย อินเตอรเทรด 

1,337.50.- 

- สช.10/2554 

4 พ.ย. 53 

12 เชาใชบริการ Public 18 

ระหวางประเทศ 

513,600.-/12 

เดือน 

วิธีพิเศษ บจ.เค เอส ซี คอมเมอรเชียล 

อินเตอรเน็ต 

513,600.- 

บจ.เค เอส ซี คอมเมอรเชียล 

อินเตอรเน็ต 

513,600.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.13/2554 

4 พ.ย. 53 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

13 จางเหมาบํารุงรักษาแทน

พิมพออปเชท ยี่หอ MULTI 

1860 1 เครื่อง 

9,095.- ตกลงราคา นายมานิดย สมภาคภูมิ 

(รานนิดยชัย ซัพพลายแอนท 

เซอรวิส) 

9,095.- 

นายมานิดย สมภาคภูมิ 

(รานนิดยชัย ซัพพลายแอนท 

เซอรวิส) 

9,095.- 

- สจ.14/2554 

1 พ.ย. 53 

14 จางเหมาบํารุงรักษาพรอม

ซอมแซมระบบปรับอากาศ

แบบควบคุมความชื้นและ

อุณหภูมิ 

146,233.33.-

/11 

เดือน 

สอบราคา บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี 

146,233.33.- 

บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี 

146,233.33.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.16/2554 

4 พ.ย. 53 

15 จางเหมาบํารุงรักษาเชิง

ปองกันระบบสัญญาณเตือน

อัคคีภัย 2 ถัง/ป 

35,845.- ตกลงราคา บจ.โปร-เมทริค ซิสเต็มส 

35,845.- 

บจ.โปร-เมทริค ซิสเต็มส 

35,845.- 

- สจ.17/2554 

1 พ.ย. 53 

16 จางเหมาบุคคลภายนอกทํา

ความสะอาด ณ สอค. 

กรุงเทพฯ (เฉลิมพระเกียรติ) 

16,500.-/11 

เดือน 

ตกลงราคา นายฉลาด เข็มกลาบ 

16,500.- 

นายฉลาด เข็มกลาบ 

16,500.- 

- สจ.19/2554 

2 พ.ย. 53 

17 จางเหมาซอมอะไหลเครื่อง

เรดารตรวจอากาศ 3 

รายการ 

99,510.- ตกลงราคา บจ.เทคโนโลยี บิสซเนส 

99,510.- 

บจ.เทคโนโลยี บิสซเนส 

99,510.- 

- สจ.22/2554 

9 พ.ย. 53 

18 ซื้อขายแกสไฮโดรเจน

(เฉพาะเนื้อแกส) จํานวน 

2,500 ทอ 

320,000.- สอบราคา บจ.ไทยอินดสเตรียลแกส 

(มหาชน) 

320,000.- 

บจ.ไทยอินดสเตรียลแกส 

(มหาชน) 

320,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.23/2554 

11 พ.ย. 53 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

19 จางเหมาบํารุงรักษาและ

ซอมแซมระบบหาพิกัด

ตําแหนงฟาแลบ ของ กบ. 

7,350,000.-/7 

เดือน 

วิธีพิเศษ บจ.มารวิน เทคโนโลยี 

7,350,000.- 

บจ.มารวิน เทคโนโลยี 

7,350,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.24/2554 

15 พ.ย. 53 

20 จางเหมาบํารุงรักษาและ

ซอมแซมเคลื่อนภาพแบบ 

ดอปเปอรพรอมอุปกรณ 

1 ชิ้นโยงที่ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ของ กบ. 

8,667,000.-/6 

เดือน 

วิธีพิเศษ บจ.มารวิน เทคโนโลยี 

8,667,000.- 

บจ.มารวิน เทคโนโลยี 

8,667,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.25/2554 

15 พ.ย. 53 

21 จางเหมาบํารุงรักษาพรอม

ซอมแซมเครื่องมือตรวจ

อากาศอัตโนมัติและ

เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น

รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศ

การบินติดตั้งที่การบินที่ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ 

19,841,010.-/7 

เดือน 

วิธิพิเศษ บจ.เอ็นไวรอนส เอ็กซเบิรต 

19,841,010.- 

บจ.เอ็นไวรอนส เอ็กซเบิรต 

19,841,010.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.26/2554 

15 พ.ย. 53 

22 จางเหมาซอมเครื่องวัด

ทิศทางและความเร็วลม

สํารอง 

96,300.- ตกลงราคา บจ.จอหน แอนด สมิท คอร

ปอเรชั่น 

96,300.- 

บจ.จอหน แอนด สมิท คอร

ปอเรชั่น 

96,300.- 

- สจ.27/2554 

24 พ.ย. 53 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

23 ซื้อเครื่องสง

วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.

เอ็ม.ขนาดที่สง 50 กิโลวัตต 

ชนิด solid state 1 เครื่อง 

พรอมอุปกรณสวนควบตาม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การสงกระจายเสียงของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุ 5 ระบบเอ.เอ็ม 

4,950,000.- e-Auction หจก.ฮอทพอยทเอ็นเตอรไพรส 

4,950,000.- 

หจก.ฮอทพอยทเอ็นเตอร

ไพรส 

4,950,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.28/2554 

30 พ.ย. 53 

24 จางเหมาซอมแผนวงจร DIAI 

BOARD ของระบบ AWOS 

2000 

48,150.- ตกลงราคา บจ.จอหน แอนด สมิท คอร

ปอเรชั่น 

48,150.- 

บจ.จอหน แอนด สมิท คอร

ปอเรชั่น 

48,150.- 

- สจ.29/2554 

24 พ.ย. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

25 จางเหมาใหบริการรักษา

ความปลอดภัย 8 คน  

ที่กรมอุตุ 

1,180,128.-/12 

เดือน 

วิธีพิเศษ องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึก 

1,180,128.- 

องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึก 

1,180,128.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.11/2554 

13 ธ.ค. 53 

26 จางเหมาใหบริการรักษา

ความปลอดภัย 2 คนที่ กบ. 

292,032.-/12 

เดือน 

วิธีพิเศษ องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึก 

292,032.- 

องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึก 

292,032.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.12/2554 

15 ธ.ค. 53 

27 เชาใชบริการเชื่อมโยง

สัญญาณแผนดินไหวจาก

สถานีตรวจแผนดินไหว 

จังหวัดเชียงใหมเครือขาย

รอบ IRIS ผานเครือขาย 

อินเตอรเน็ต ของ ฝผ. 

7,918.-/12 

เดือน 

วิธีพิเศษ บจ.ทรู อินเตอรเน็ต 

7,918.- 

บจ.ทรู อินเตอรเน็ต 

7,918.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.15/2554 

20 ธ.ค. 54 

28 ซื้อขาย Surge Protective 

Device 1 รายการ 

94,802.- ตกลงราคา บจ.โชลูเท็กซ 

94,802.- 

บจ.โชลูเท็กซ 

94,802.- 

- สข.30/2554 

3 ธ.ค. 53 

29 ซื้อ Surge Protective 

Device สําหรับเครื่องมือ

ตรวจแผนดินไหว 4 ชุด 

79,608.- ตกลงราคา บจ.โชลูเท็กซ 

79,608.- 

บจ.โชลูเท็กซ 

79,608.- 

- สข.31/2554 

3 ธ.ค. 53 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

30 จางเหมาจัดทําโครงการ

เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ในปแหงการบรม

ราชาภิเษกปที่ 60 และวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.

53 

99,510.- ตกลงราคา บจ.แอลโอแอล แอด เฮาส 

99,510.- 

บจ.แอลโอแอล แอด เฮาส 

99,510.- 

- สจ.32/2554 

1 ธ.ค. 53 

31 จางเหมาบํารุงรักษาเชิง

ปองกันระบบสัญญาณเตือน

อัคคีภัย ที่ กบ. (2 ครั้ง 1 ป) 

31,030.- ตกลงราคา บจ.โปร-เมทริค ซิสเต็มส 

31,030.- 

บจ.โปร-เมทริค ซิสเต็มส 

31,030.- 

- สจ.33/2554 

9 ธ.ค. 53 

32 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา

ฉุกเฉิน 

35,310.- ตกลงราคา บจ.เท็นชอฟท 

35,310.- 

บจ.เท็นชอฟท 

35,310.- 

- สจ.34/2554 

3 ธ.ค. 53 

33 จางจัดทําไดอารี่ 2,000 เลม 

ประจําป 2554 

385,000.- สอบราคา บจ.โกอิ้ง ปอรเวิรค 

385,000.- 

บจ.โกอิ้ง ปอรเวิรค 

385,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.35/2554 

8 ธ.ค. 53 

34 เชาใชบริการสื่อสารขอมูล

อินเตอรเน็ตที่ความเร็ว 

4 Mbps. 

36,915.-/10 

เดือน 

สอบราคา กสท.โทรคมนานคม 

36,915.- 

กสท.โทรคมนานคม 

36,915.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.36/2554 

15 ธ.ค. 53 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

35 จางเหมาตัดหญาและดูแล 

สนามอุตุนิยมวิทยา 

13,910.-/5 

เดือน 

สอบราคา บจ.เคทีวี คอมเมอรเชียล 

13,910.- 

บจ.เคทีวี คอมเมอรเชียล 

13,910.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.37/2554 

22 ธ.ค. 53 

36 ซื้อวัสดุอุปกรณตรวจอากาศ

ชั้นบน 4 รายการ 

201,200.- สอบราคา รานอาทรพาณิชย 

201,200.- 

รานอาทรพาณิชย 

201,200.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.38/2554 

21 ธ.ค. 53 

37 เชาใชบริการสื่อสารขอมูล 

อินเตอรเน็ตแบบองคกร 

69,550.-/9 

เดือน 

สอบราคา บจ.ทรู อินเตอรเน็ต 

69,550.- 

บจ.ทรู อินเตอรเน็ต 

69,550.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.39/2554 

27 ธ.ค. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2554 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

38 จางเหมาโครงการปรับปรุง

ซอมแซมอาคารสถานที่ของ

สถาบันอุตุนิยมวิทยา 

(อาคารกลุมโรงพิมพและ

ออกแบบ) พรอมอุปกรณ

และติดตั้งระบบโสดทัศน

ศึกษาจํานวน 2 ชุด เพื่อใช

เปนหองประชุมสัมมนา

อบรมและหองปฏิบัติการ

ของสถาบันอุตุนิยมวิทยา 

1,290,000.- สอบราคา หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

1,290,000.- 

หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

1,290,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.41/2554 

13 ม.ค. 54 

39 ซื้อขายโครงการจัดหา

ครุภัณฑวิทยาศาสตรใน

รายการของเครื่องมือตรวจ

อากาศชชนิด 3 จุด(ติดตั้งที่ 

ศอ. (ยะลา) ศต. (ภูเก็ต) ศอ.

(อุบลฯ) 

57,266,400.- e-Auction หจก.ไชแอนตินิค รีเสิรช 

57,266,400.- 

หจก.ไชแอนตินิค รีเสิรช 

57,266,400.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.42/2554 

13 ม.ค. 54 

40 จางเหมาบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอรในโครงการนํา

เรียงการติดตั้งสารบรรณ 

368,935.53.-/9 

เดือน 

วิธีพิเศษ บจ.ซีดีดี ซิสเต็มส 

368,935.53.- 

บจ.ซีดีดี ซิสเต็มส 

368,935.53.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.43/2554 

18 ม.ค. 54 

41 จางเหมาบํารุงรักษาพรอม

ซอมแซมแกไขเครื่องสํารอง

ไฟฟาตอเนื่อง (UPS) 

11,074.50/8 

เดือน 

ตกลงราคา บจ.ซีซีเอ็น-เทค 

11,074.50.- 

บจ.ซีซีเอ็น-เทค 

11,074.50.- 

- สจ.45/2554 

26 ม.ค. 54 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2554 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

42 ซื้ออะไหลวัสดุสําหรับ

เครื่องตรวจแผนดินไหว 4 

รายการ 

958,000.- สอบราคา บจ.โอแนน (ประเทศไทย) 

958,000.- 

บจ.โอแนน (ประเทศไทย) 

958,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.46/2554 

27 ม.ค. 54 

43 ซื้อบอลลูนตรวจอากาศเพื่อ

การตรวจอากาศชั้นบน 

3 รายการ 

1,997,000.- e-Auction หจก.ไชแอนทินิค รีเสิรช 

1,997,000.- 

หจก.ไชแอนทินิค รีเสิรช 

1,997,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.47/2554 

19 ม.ค. 54 

44 จางเหมาปรับปรุง

หองปฏิบัติการศูนยเตือน

ภาวะฉุกเฉิน 

298,800.- สอบราคา หจก.พลเฟอรนิเจอร 

298,800.- 

หจก.พลเฟอรนิเจอร 

298,800.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.48/2554 

26 ม.ค. 54 

45 ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ 

ชั้นบน 1 ชุด (นารกีส) 

VAISALA รุน RT 20 ของ 

Finland 

25,937,570.09.- e-Auction บจ.เอ็กเชลคอนชีลแกนทส 

25,937,570.09.- 

บจ.เอ็กเชลคอนชีลแกนทส 

25,937,570.09.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.49/2554 

27 ม.ค. 54 

46 ซื้อระบบตอบรับอัตโนมัติ 

(Attomatted Attendant) 8 

คูสาย 1 ชุด (ตามโครงการ

นารกีส) [ยี่หอ NEC 

UNIVERSE SV 8100 NEC 

AT – 45 Telephone 

ประเทศ จีน ณ มาเลเซีย] 

219,000.-  หจก.ไชแอนทินิค รีเสิรช 

219,000.- 

หจก.ไชแอนทินิค รีเสิรช 

219,000.- 

 สข.52/2554 

27 ม.ค. 54 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2554 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

47 ซื้ออะไหลเครื่องมือตรวจ

อากาศอัตโนมัติ 9 รายการ 

14,338,000.- วิธีพิเศษ บจ.เอ็นไวรอนส 

14,338,000.- 

บจ.เอ็นไวรอนส 

14,338,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.53/2554 

24 ม.ค. 54 

48 ซื้ออะไหลเครื่องการตรวจ 

อากาศ 

9,346,450.- วิธีพิเศษ บจ.มารวินเทคโนโลยีส 

9,346,450.- 

บจ.มารวินเทคโนโลยีส 

9,346,450.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.54/2554 

25 ม.ค. 54 

49 ซื้ออะไหลของเครื่องมือตรวจ

อากาศชั้นบน 

4,873,850.- วิธีพิเศษ บจ.เอเชียเมท 

4,873,850.- 

บจ.เอเชียเมท 

4,873,850.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.55/2554 

24 ม.ค. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2554 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

50 จางตรวจประเมินระบบ

บริหารคุณภาพ 

ISO 9001 : 2008 

92,810.- ตกลงราคา บจ.บูโร เวอรทัส เชอทิฟเคชั่น 

(ประเทศไทย) 

92,810.- 

บจ.บูโร เวอรทัส เชอทิฟเคชั่น 

(ประเทศไทย) 

92,810.- 

- สจ.44/2554 

10 ก.พ. 54 

51 ซื้อเครื่องวัดความชื้นใน 

วินแบบอิเล็กทรอนิกส 

997,561.- สอบราคา บจ.ไทยวิกตอร 

997,561.- 

บจ.ไทยวิกตอร 

997,561.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.56/2554 

11 ก.พ. 54 

52 จางเหมาดูแลพิพิธภัณฑการ

เรียนรูอุตุนิยมวิทยา 

31,351.-/8 

เดือน 

วิธีพิเศษ บจ.โธบัส 10. เอาทโชชิ่ง 

เซอรวิส 

31,351.- 

บจ.โธบัส 10. เอาทโชชิ่ง 

เซอรวิส 

31,351.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.57/2554 

7 ก.พ. 54 

53 เชาใชบริการระบบ GPRS 

ของระบบสื่อสารและ

เครือขายโครงการโทรมาส 

90,915.- สอบราคา บจ.เดอะลิงค 

90,915.- 

บจ.เดอะลิงค 

90,915.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.58/2554 

1 ก.พ. 54 

54 ซื้อ Switch hub ชนิด 8 Port 

100 เครื่อง 

363,800.- สอบราคา บจ.ยูนิเวอรแชล เน็ทคอม 

โซลูชั่นส 

363,800.- 

บจ.ยูนิเวอรแชล เน็ทคอม 

โซลูชั่นส 

363,800.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.59/2554 

22 ก.พ. 54 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2554 
(ปงบประมาณ 2554) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

55 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 25 

รายการ 

163,377.23.- สอบราคา บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

163,377.23.- 

บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

163,377.23.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.69/2554 

18 เม.ย. 54 

56 จางเหมากําจัดปลวกและหนู 70,620.- ตกลงราคา บจ.แอ็ดวานซเซอรวิส 

(ประเทศไทย) 

70,620.- 

บจ.แอ็ดวานซเซอรวิส 

(ประเทศไทย) 

70,620.- 

- สจ.67/2554 

12 เม.ย. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


