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โดยสรุป
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1 สัญญาจา้งเหมาบริการก าจดัปลวกและหนู 96,300.00 - ตกลงราคา บริษทั สต็อปไทมเ์พสท ์เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั สต็อปไทมเ์พสท ์เซอร์วสิ จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.1/2561

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ราคา 96,300.- บาท ราคา 96,300.- บาท ครบถว้น วนัที ่20 ตุลาคม 2560
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ
2 สัญญาจา้งเหมาบ ารุงรักษาเชงิปอ้งกนัระบบสัญญาณเตือน 35,700.00 - ตกลงราคา บริษทั โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากดั บริษทั โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.2/2561

อคัคีภยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ราคา 35,700.- บาท ราคา 35,700.- บาท ครบถว้น วนัที ่20 ตุลาคม 2560
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ
3 สัญญาจา้งเหมาบ ารุงรักษาเชงิปอ้งกนัระบบสัญญาณเตือน 31,030.00 - ตกลงราคา  บริษทั โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากดั บริษทั โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.3/2561

อคัคีภยั ส านกัอตุุนยิมวทิยาการบนิ ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ราคา 31,030.- บาท ราคา 31,030.- บาท ครบถว้น วนัที ่20 ตุลาคม 2560

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ
4 สัญญาจา้งเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจ 5,867,880 5,867,880 พิเศษ บริษัท เอเซียเมท จ ากัด บริษัท เอเซียเมท จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง สจ.4/2561

แผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและเชือ่มโยงเครือข่ายต่างๆ ราคา 5,867,880.- บาท ราคา 5,867,880.- บาท ครบถ้วน วันที ่24 ตุลาคม 2560

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ
5 สัญญาจ้างเหมาบ ารุงรักษาซอฟแวร์ระบบเสมือนจริง 182,045.52 182,045.52 ตกลงราคา บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์ จ ากัด  บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง สจ.5/2561

ราคา 182,045.52 บาท ราคา 182,045.52 บาท ครบถ้วน วันที ่27 ตุลาคม 2560
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2560 
กรมอุตนิุยมวทิยำ  

วนัที ่๓1 เดอืน ตลุำคม พ.ศ.2560
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6 สัญญาจา้งเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเคร่ืองมอืตรวจ 34,013,160 34,013,160 พเิศษ บริษทั เอน็ไวรอนส์ เอก็ซ์เพร์ิท จ ากดั บริษทั เอน็ไวรอนส์ เอก็ซ์เพร์ิท จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.6/2561

อากาศอตัโนมติั และเคร่ืองมอืตรวจอากาศผิวพืน้ รวมทัง้ ราคา 34,013,160.- บาท ราคา 34,013,160.- บาท ครบถว้น วนัที ่24 ตุลาคม 2560

เคร่ืองมอืตรวจอากาศการบนิติดต้ังทีท่างวิง่ บริษทั เอเซียเมท จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม

ทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิประจ าปงีบประมาณ  ราคา 35,880,000.-บาท ภายในวงเงิน

พ.ศ.2561 งบประมาณ
7 สัญญาจา้งบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเคร่ืองเรดาร์ 17,334,000 17,334,000 พเิศษ บริษทั มาร์วนิ เทคโนโลยส์ี จ ากดั บริษทั มาร์วนิ เทคโนโลยส์ี จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.7/2561

ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนดิ S-Band พร้อมอปุกรณ์ ราคา 17,334,000.- บาท ราคา 17,334,000.- บาท ครบถว้น วนัที ่25 ตุลาคม 2560

เชือ่มโยงทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิประจ าปงีบประมาณ เสนอราคาเหมาะสม

พ.ศ.2561 ภายในวงเงิน

งบประมาณ
8 สัญญาจา้งเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเคร่ืองมอืตรวจ 21,900,000 21,900,000 พเิศษ บริษทั เอน็ไวรอนส์ เอก็ซ์เพร์ิท จ ากดั บริษทั เอน็ไวรอนส์ เอก็ซ์เพร์ิท จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.8/2561

อากาศอัตโนมัติ ระบบตรวจวินด์เชียร์ ทีท่่าอากาศยานดอนเมือง ราคา 21,900,000.- บาท ราคา 21,900,000.- บาท ครบถว้น วนัที ่25 ตุลาคม 2560

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ
9 สัญญาจา้งเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจ 7,362,000 7,362,000 พเิศษ บริษทั จโีนแมทช ์จ ากดั บริษทั จโีนแมทช ์จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.9/2561

แผ่นดินไหวอตัโนมติัระยะไกล เพือ่การเตือนภยัสึนามิ ราคา 7,362,000.-บาท ราคา 7,362,000.-บาท ครบถว้น วนัที ่25 ตุลาคม 2560

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 สัญญาจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๑,๘๗๔,๓๘๓.๒๐ ๑,๘๗๔,๓๘๓.๒๐ สอบราคา  บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์ จ ากัด  บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง สจ.๑๐/2561

เวบ็ไซต์และระบบส ารองข้อมูล ราคา 1,871,686.80 บาท ราคา 1,871,686.80 บาท ครบถ้วน วันที ่๓๑ ตุลาคม 2560
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ
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11 สัญญาจา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 285,492.00 285,492.00 ตกลงราคา   บริษทั ซีดีจ ีซิสเต็มส์ จ ากดั  บริษทั ซีดีจ ีซิสเต็มส์ จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.11/2561

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ราคา 285,492.- บาท ราคา 285,492.- บาท ครบถว้น วนัที ่27 ตุลาคม 2560
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

12 สัญญาจา้งเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองควบคุมเครือขา่ยระบบ 2,101,090.00 2,101,090.00 พเิศษ  บริษทั ไอ พาร์ทเนอร์ จ ากดั  บริษทั ดิ เอ็กซ์เซเล้นท์ คอมมูนิเคชัน่ จ ากัด  มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.12/2561

ส่ือสารโทรคมนาคมขา่วอากาศ METNET อปุกรณ์ Firewall ราคา 2,101,080.00 บาท ราคา 1,740,000.00 บาท ครบถว้น วนัที ่25 ตุลาคม 2560

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 บริษัท ดิ เอก็ซ์เซเล้นท์ คอมมนูิเคชั่น จ ากดั  เสนอราคาเหมาะสม

ราคา 1,740,000.00 บาท ภายในวงเงิน

งบประมาณ

13 สัญญาจา้งเหมาบคุคลภายนอกตัดหญ้าและท าความสะอาด 24,000.00 - เฉพาะเจาะจง  นายสุธาทร  ดอกไมไ้ฟ  นายสุธาทร  ดอกไมไ้ฟ มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.13/2561

ทีส่ถานอีตุุนยิมวทิยากรุงเทพฯ (เฉลิมพระเกยีรติ) ราคา 24,000 บาท ราคา 24,000 บาท ครบถว้น วนัที ่24 ตุลาคม 2560
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14 สัญญาเชา่วงจรส่ือสารระหวา่งประเทศ (GTS) 327,420.00 327,420.00 ตกลงราคา บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.14/2561

กรุงเทพ-เวยีงจนัทน ์ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ราคา 327,420.-บาท ราคา 327,420.-บาท ครบถว้น วนัที ่27 ตุลาคม 2560
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ
15 สัญญาเช่าใช้บริการส่ือสารสัญญาณโทรคมนาคม คู่สายเช่า 423,463.20 423,463.20 ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้อง สช.15/2561

Leased Line Internet และวงจร IP VPN ส าหรับใช้งาน ราคา 423,463.20 บาท ราคา 423,463.20 บาท ครบถ้วน วันที ่๒๗ ตุลาคม 2560

ทีท่่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เสนอราคาเหมาะสม

 ส านักอุตุนิยมวทิยาการบิน ประจ าปีงบประมาณ ภายในวงเงิน

พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ
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16 เช่าใช้บริการส่ือสารสัญญาณโทรคมนาคม 296,604.00 296,604.00 ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้อง สช.16/2561

คู่สายเช่า (Leased Line Internet) เพือ่เช่าใช้งานกับ ราคา 296,604 บาท ราคา 296,604 บาท ครบถ้วน วันที ่๒๗ ตุลาคม 2560

เคร่ืองวดัลมเฉือนแนวขึน้-ลง ของเคร่ืองบิน (LIDAR) เสนอราคาเหมาะสม

และเคร่ืองมือตรวจวดัลมชัน้บนระดับต่างๆ (Wind Profiler) ภายในวงเงิน

ณ ส านักอุตุนิยมวทิยาการบิน งบประมาณ

17 สัญญาเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบส่ือสารแบบองค์กร 6,476,239.20 ๖,๔๗๖,๒๓๙.๒๐ พิเศษ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้อง สช.17/2561

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ราคา ๖,๔๗๖,๒๓๙.๒๐ บาท ราคา ๖,๔๗๖,๒๓๙.๒๐ บาท ครบถ้วน วันที ่๓๑ ตุลาคม 2560
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

18 จ้างเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเคร่ืองมือ      16,396,680.-16,396,680.- วธิพีิเศษ บริษทั เอน็ไวรอนส์ เอก็ซ์เพร์ิท  จ ากดั บริษทั เอน็ไวรอนส์ เอก็ซ์เพร์ิท  จ ากดั มีคุณสมบัติถูกต้อง สจ.18/2561

ตรวจอากาศการบินทีท่างวิง่ฝ่ังตะวนัตก 16,396,680.-บาท 16,396,680.-/12 เดือน ครบถ้วน ลงวันที ่24 ตุลาคม 2560 

(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ เดือนละ 1,366,390.-บาท เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19 จ้างเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัด 8,100,000.- 8,100,000.- วธิพีิเศษ บริษทั มาร์วนิ เทคโนโลยส์ี จ ากดั บริษทั มาร์วนิ เทคโนโลยส์ี จ ากดั มีคุณสมบัติถูกต้อง สข.19/2561

ฟ้าแลบ (Lightning Detection system) และ 8,100,000.- บาท 8,100,000.- บาท /6 เดือน ครบถ้วน ลงวันที ่27 ตุลคม 2560

ระบบ EFM (Electric Field Mill) เดือนละ 1,350,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสม

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายในวงเงิน

งบประมาณ

20 สัญญาเชา่วงจรส่ือสารระหวา่งประเทศ (GTS) จ านวน 2,144,280.00 2,144,280.00 พเิศษ บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.20/2561

7 รายการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 2,144,280.-บาท จ านวน 2,144,280.-บาท ครบถว้น วนัที ่31 ตุลาคม 2560

จ านวน 12 งวด จ านวน 12 งวด เสนอราคาเหมาะสม

งวดละ 178,690.-บาท งวดละ 178,690.-บาท ภายในวงเงิน

งบประมาณ



ล ำ
ดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 สัญญาจา้งเหมาบ ารุงรักษาแอปพลิเคชัน่ 50,000.00     - เฉพาะเจาะจง บริษทั กะท ิสตูดิโอ  จ ากดั บริษทั กะท ิสตูดิโอ  จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.22/2561

Thai Weather Radio บนเคร่ืองอปุกรณ์ส่ือสารพกพา ราคา 45,785.30  บาท ราคา 45,785.30  บาท ครบถว้น วนัที ่27 ตุลาคม 2560
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22 สัญญาซ้ือขายครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ รายการเคร่ืองตรวจ 21,000,000.00 21,000,000.00 e-bidding บริษทั เอก็เซล คอนซัลแตนทส์ จ ากดั บริษทั เอก็เซล คอนซัลแตนทส์ จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สข.23/2561

อากาศอตัโนมติัแบบเคล่ือนที ่ส านกัเคร่ืองมอือตุุนยิมวทิยา ราคา 17,976,000.-บาท ราคา 17,976,000.-บาท ครบถว้น วนัที ่30 ตุลาคม 2560
กรมอตุุนยิมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม

2 ชดุ ราคา 19,923,400.-บาท ภายในวงเงิน

งบประมาณ

23 สัญญาเชา่ชบัริการส่ือสารขอ้มลูอนิเตอร์เนต็ทีค่วามเร็ว 321,000.00   321,000.00 ตกลงราคา - บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)- บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)มคุีณสมบติัถกูต้อง สช.24/2561

4 Mbps ส านกัอตุุนยิมวทิยาการบนิ ประจ าปงีบประมาณ ราคา 321,000.00  บาท ราคา 321,000.00  บาท ครบถว้น วนัที ่30 ตุลาคม 2560

พ.ศ.2561 เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

24 สัญญาซ้ือขายครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ 4,260,000     4,100,076     e-bidding บริษทั ซี.เอ็ม.เอส.คอนโทรล ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ซี.เอม็.เอส.คอนโทรล ซิสเต็ม จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สข.30/2561

ระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ชนดิเครือขา่ยส าหรับ ราคา 3,784,000.00 บาท ราคา 3,784,000.00 บาท ครบถว้น วนัที ่31 ตุลาคม 2560

ภายในอาคาร 50 ป ีและบริเวณโดยรอบกรมอตุุนยิมวทิยา เสนอราคาเหมาะสม

(41 กล้อง) กรมอตุุนยิมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา ภายในวงเงิน

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ

25 สัญญาจา้งเหมาท าความสะอาดภายในทีท่ าการส่วนควบคุม 40,920.00     40,920.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดา สุกฤษ นางสาวสุดา สุกฤษ มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.32/2561

ระบบวทิยกุระจายเสียง ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี ราคา 40,920.-บาท ราคา 40,920.-บาท ครบถว้น วนัที ่24 ตุลาคม 2560

จงัหวดัสมทุรปราการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ



ล ำ
ดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

26 สัญญาจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ราชการ 408,000.00   408,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมชยั รอดดี นายสมชยั รอดดี มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.35/2561

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ราคา 102,000.-บาท ราคา 102,000.-บาท ครบถว้น วนัที ่31 ตุลาคม 2560
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

27 สัญญาจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ราชการ 408,000.00   408,000.00   เฉพาะเจาะจง นายมนตรี เดชาภริมย์ นายมนตรี เดชาภริมย์ มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.36/2561

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ราคา 102,000.-บาท ราคา 102,000.-บาท ครบถว้น วนัที ่31 ตุลาคม 2560
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

28 สัญญาจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ราชการ 408,000.00   408,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพรีณัฎฐ์ เหมอืนทพิย์ นายพรีณัฎฐ์ เหมอืนทพิย์ มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.37/2561

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ราคา 102,000.-บาท ราคา 102,000.-บาท ครบถว้น วนัที ่31 ตุลาคม 2560
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

29 สัญญาจา้งเหมาตัดหญ้าส่วนควบคุมระบบวทิยกุระจายขา่ว 48,360.00     48,360.00     ตกลงราคา นายสุทธ ีพระสวา่ง นายสุทธ ีพระสวา่ง มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.39/2561

อากาศ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ราคา 44,430.-บาท ราคา 44,430.-บาท ครบถว้น วนัที ่27 ตุลาคม 2560

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 11 งวด จ านวน 11 งวด เสนอราคาเหมาะสม

งวดละ 4,030.-บาท งวดละ 4,030.-บาท ภายในวงเงิน

งบประมาณ















ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง

(บำท)
รำคำกลำง

(บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งใหบ้ริการรักษาความปลอดภยั 2,822,400.00 2,747,568.00 กรณีพเิศษ องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก มีคุณสมบติัถูกต้อง สจ.40/2561

ราคา 2,822,400.- บาท ราคา 2,822,400.- บาท ครบถ้วน วนัที่ 20 ธนัวาคม 2560

งวดละ 235,200.-บาท งวดละ 235,200.-บาท เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

2 สัญญาซ้ือขายแกส๊ไฮโอเจน (เฉพาะเนื้อแกส๊) จ านวน 288,900 288,900 เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกต้อง สข.58/2561

๒,๕๐๐ ท่อ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๑ มหาชน มหาชน ครบถ้วน วนัที่ 19 ธนัวาคม 2560

ราคา 288,900.-บาท ราคา 288,900.-บาท เสนอราคาเหมาะสม

เฉล่ียท่อละ 115.56 บาท เฉล่ียท่อละ 115.56 บาท ภายในวงเงิน

งบประมาณ

3 สัญญาซ้ือขายอะไหล่คอมพวิเตอร์ส าหรับ                     ๑๗๒,๐๕๖ 172,056.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อนิเตอร์เทรด จ ากดั บริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อนิเตอร์เทรด จ ากดั มีคุณสมบติัถูกต้อง สข.62/2561

ซ่อมเคร่ืองมือตรวจอากาศอตัโนมัติ (AWS) 172,056.-บาท 172,056.-บาท ครบถ้วน วนัที่ 4 ธนัวาคม 2560

 จ านวน ๑ ชุด เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

4 สัญญาจา้งพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ 1,134,000 1,134,000 ประกวดราคา บริษทั ซี.เอน็.แฟมิล่ี เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั ซี.เอน็.แฟมิล่ี เซอร์วสิ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกต้อง สจ.63/2561

และตัดหญา้ประจ ากรมอตุุนิยมวทิยา บางนา อเิล็กทรอนิกส์ ราคา 921,769.33 บาท ราคา 921,769.33 บาท ครบถ้วน วนัที่ 18 ธนัวาคม 2560

กรุงเทพมหานครและกองอตุุนิยมวทิยาการบนิ เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

5 สัญญาจา้งเหมาซ่อมเคร่ืองยนต์ก าเนิดไฟฟา้ อาคาร 50 ปี 60,134.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ประเสริฐ อลัไลด์ จ ากดั บริษทั ประเสริฐ อลัไลด์ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกต้อง สจ.64/2561

ราคา 60,134.- บาท ราคา 60,134.- บาท ครบถ้วน วนัที่ 19 ธนัวาคม 2560
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน ธันวำคม 2560 
กรมอุตนิุยมวิทยำ  

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ.2560



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)
รำคำกลำง

(บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 สัญญาซ้ือขายวสัดุคอมพวิเตอร์ส าหรับบ ารุงรักษา ๒๙๙,๙๗๕ 299,974.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยซีูไอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั บริษทั ยซีูไอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สข.65/2561

และซ่อมแซมเคร่ืองมอืตรวจอากาศอตัโนมติั 299974.50 บาท 299974.50 บาท ครบถว้น ลงวนัที ่12 มกราคม 

การบนิ(AWOS/LLWAS) จ านวน 2 รายการ เสนอราคาเหมาะสม   2561
ภายในวงเงิน

งบประมาณ
2 สัญญาซ้ือขายครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ รายการเคร่ืองมอื ๗๓,๔๒๕,๐๐๐ ๗๓,๔๒๕,๐๐๐ ประกวดราคา บริษทั เอเซียเมท จ ากดั บริษทั เอเซียเมท จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สข.66/2561

ตรวจอากาศอตัโนมติั ระบบวนิด์เชยีร์ (LLWAS) อเิล็กทรอนกิส์ เสนอราคา 69,550,000 บาท ราคา 69,550,000 บาท ครบถว้น ลงวนัที ่21 มกราคม

ทีท่า่อากาศยานขอนแกน่ ต าบลบา้นเปด็ (e-bidding) บริษทั เอน็ไวรอนส์ เอก็ซ์เพร์ิท จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม  2561

อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่ ๑ ระบบ เสนอราคา ๗๑,๒๖๒,๐๐๐ บาท ภายในวงเงิน

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช งบประมาณ

-
3 สัญญาซ้ือขายแกว้ตวงวดัปริมาณน้ าฝน 294,678.- 294,678.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญันติิบคุคล หา้งหุน้ส่วนสามญันติิบคุคล มคุีณสมบติัถกูต้อง สข.67/2561

เอส พ ีกลาส แอนด์ เคมคีอล เอส พ ีกลาส แอนด์ เคมคีอล ครบถว้น ลงวนัที ่8 มกราคม 

๒๙๔,๖๗๘.๐๐ บาท ๒๙๔,๖๗๘.๐๐ บาท เสนอราคาเหมาะสม 2561
ภายในวงเงิน

งบประมาณ

4 สัญญาซ้ือขายครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ รายการ  39,160,000.- 39,160,000.- ประกวดราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช มคุีณสมบติัถกูต้อง สข.68/2561

เคร่ืองมอืตรวจอากาศอตัโนมติั (AWOS) ทีท่า่อากาศ อเิล็กทรอนกิส์ 37,236,000.-บาท 37,236,000.-บาท ครบถว้น ลงวนัที ่16 มกราคม 

ยานพษิณุโลก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก (e-bidding) เสนอราคาเหมาะสม 2561

จงัหวดัพษิณุโลก 1 ระบบ ภายในวงเงิน

งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2561 
กรมอุตนิุยมวทิยำ  

ข้อ ณ วนัที ่31 เดอืน มกรำคม พ.ศ.2561



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)
รำคำกลำง

(บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

5 สัญญาซ้ือขายครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ รายการระบบ 342,650,000.- 342,650,000.- ประกวดราคา บริษทั จโีนแมทช ์จ ากดั บริษทั จโีนแมทช ์จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สข.69/2561

แจง้เตือนฟา้ผ่า (Warning System) ทีท่า่อากาศยาน อเิล็กทรอนกิส์ 328,490,000.-บาท 328,490,000.-บาท ครบถว้น ลงวนัที ่11 มกราคม 

สุวรรณภมู ิต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี (e-bidding) บริษทั มาร์วนิ เทคโนโลยส์ี จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม 2561

จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 332,531,390.-บาท ภายในวงเงิน

บริษทั เอเซียเมท จ ากดั งบประมาณ

6 สัญญาซ้ือขายครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ รายการเคร่ือง 313,280,000.- 313,280,000.- ประกวดราคา บริษทั มาร์วนิ เทคโนโลยส์ี จ ากดั บริษทั มาร์วนิ เทคโนโลยส์ี จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สข.70/2561

เรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler (ชนดิ S-Band) อเิล็กทรอนกิส์ 304,950,000.-บาท 304,950,000.-บาท ครบถว้น ลงวนัที ่12 มกราคม 

พร้อมอปุกรณ์เชือ่มโยงและหอเรดาร์ ทีท่า่อากาศยาน (e-bidding) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช เสนอราคาเหมาะสม 2561

สุวรรณภมู ิต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดั 308,748,500.-บาท ภายในวงเงิน

สมทุรปราการ 1 ระบบ บริษทั จโีนแมทช ์จ ากดั งบประมาณ

310,621,000.-บาท
7 ซ้ือขายครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ รายการปรับปรุง    90,000,000.-    90,000,000.- ประกวดราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช มคุีณสมบติัถกูต้อง สข.71/2561

เคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization รายการละ รายการละ อเิล็กทรอนกิส์ 43,335,000.-/รายการ 43,335,000.-/รายการ ครบถว้น ลงวนัที ่16 มกราคม 

2 เคร่ือง ทีส่ถานเีรดาร์ตรวจอากาศภเูกต็และ 45,000,000.- 45,000,000.- บริษทั จโีนแมทช ์จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม   2561

สถานอีตุุนยิมวทิยาล าพนู 44,298,000.-/รายการ ภายในวงเงิน

บริษทั มาร์วนิ เทคโนโลยส์ี จ ากดั งบประมาณ

44,619,000.-/รายการ

8 สัญญาจา้งเหมาซ่อมแซมลิฟทโ์ดยสารและขนของ 13,910.-   - เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามลิฟทแ์ละเทคโนโลย ีจ ากดั บริษทั สยามลิฟทแ์ละเทคโนโลย ีจ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สจ.72/2561

13,910.-บาท 13,910.-บาท ครบถว้น ลงวนัที ่16 มกราคม 
เสนอราคาเหมาะสม 2561

ภายในวงเงิน

งบประมาณ
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9 สัญญาซ้ือขายวสัดุท าปากถงัวดัฝนและฐานบอ่น้ านิง่ 112,885 112,885.0 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธาราธร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธาราธร มคุีณสมบติัถกูต้อง สข.๗๔/๒๕๖๑

๑๑๒,๘๘๕ ๑๑๒,๘๘๕ ครบถว้น ลงวนัที ่23 มกราคม 
เสนอราคาเหมาะสม 2561

ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 สัญญาซ้ือขายครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์  รายการ 39,160,000.- 39,160,000.- ประกวดราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช มคุีณสมบติัถกูต้อง สข.75/2561

เคร่ืองมอืตรวจอากาศอตัโนมติั (AWOS) ทีท่า่อากาศ อเิล็กทรอนกิส์ 37,236,000.-บาท 37,236,000.-บาท ครบถว้น ลงวนัที ่30 มกราคม 

ยานแมส่อด ต าบลทา่สายลวด อ าเภอแมส่อด (e-bidding) เสนอราคาเหมาะสม 2561

จงัหวดัตาก 1 ระบบ ภายในวงเงิน

งบประมาณ

11 สัญญาซ้ือขายครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์  รายการ 39,160,000.- 39,160,000.- ประกวดราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช มคุีณสมบติัถกูต้อง สข.76/2561

เคร่ืองมอืตรวจอากาศอตัโนมติั (AWOS) ทีท่า่อากาศ อเิล็กทรอนกิส์ 37,236,000.-บาท 37,236,000.-บาท ครบถว้น ลงวนัที ่30 มกราคม 

ยานบรีุรัมย ์ต าบลร่อนทอง อ าเภอสตึก (e-bidding) เสนอราคาเหมาะสม 2561

จงัหวดับรีุรัมย ์1 ระบบ ภายในวงเงิน

งบประมาณ

12 สัญญาซ้ือขายครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์  รายการ 39,160,000.- 39,160,000.- ประกวดราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช มคุีณสมบติัถกูต้อง สข.77/2561

เคร่ืองมอืตรวจอากาศอตัโนมติั (AWOS) ทีท่า่อากาศ อเิล็กทรอนกิส์ 37,236,000.-บาท 37,236,000.-บาท ครบถว้น ลงวนัที ่30 มกราคม 

ยานตรัง ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมอืงตรัง (e-bidding) เสนอราคาเหมาะสม 2561

จงัหวดัตรัง 1 ระบบ ภายในวงเงิน

งบประมาณ



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาจัดสงวัสดุและอุปกรณ 1,500,000.- 1,500,000.- ประกวดราคา บริษัท ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส จํากัด บริษัท ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง สข.73/2561

อิเล็กทรอนิกส 116 บาท/น้ําหนัก 1 กิโลกรัม 116 บาท/น้ําหนัก 1 กิโลกรัม ครบถวน
วันที่ 7 กุมภาพันธ  2561

(e-bidding) เสนอราคาเหมาะสม
 

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

2 สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง ๓๗,๐๐๐.- ๓๗,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง สข.78/2561

เสนอราคา ๓๗,๐๐๐.- บาท วงเงิน ๓๗,๐๐๐.-  บาท ครบถวน
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2561

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

3 สัญญาซื้อขายอะไหลสําหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนม 498,620 496,480 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไซ อินสตรูเมนท จํากัด บริษัท ไทย ไซ อินสตรูเมนท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง สข.79/2561

(AWS)  จํานวน ๓ รายการ เสนอราคา 496,480 บาท วงเงิน 496,480 บาท ครบถวน วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

4 สัญญาซื้อขายวัสดุการตรวจอากาศชั้นบน 208,596.50 208,596.50 เฉพาะเจาะจง รานอาทรพาณิชย รานอาทรพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตอง สข.80/2561

เสนอราคา 208,596.50 บาท เสนอราคา 208,596.50 บาท ครบถวน วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561 

กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561



ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 ซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร รายการบอลลูนตรวจ    3,550,000.-   3,298,000.- ประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีคุณสมบัติถูกตอง สข.91/2561

อากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จํานวน 2  อิเล็กทรอนิกส 3,434,700.00 บาท 3,434,700.00 บาท ครบถวน วันที่ 9 มีนาคม 

รายการ ขนาด 300 แกรม จํานวน 2,000 ลูก บริษัท มารืวิน เทคโนโลยีส จํากัด เสนอราคาเหมาะสม   2561

และ ขนาด 100 แกรม จํานวน 8,000 ลูก 3,498,000.00บาท ภายในวงเงิน

งบประมาณ

2 สัญญาจางเหมาซอมแซมระบบแจงเตือนอัคคีภัย 99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง สจ.92/2561

อาคารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอราคา 99,938.00 บาท เสนอราคา 99938 บาท ครบถวน วันที่ 14 มีนาคม 2561

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

-

3 สัญญาจางเหมาซอมแซมเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) 419,386.50 419,386.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส มีคุณสมบัติถูกตอง สจ.๙๓/๒๕๖๑

จํานวน ๑๕ ตัว อินดัสตรี จํากัด อินดัสตรี จํากัด ครบถวน วันที่ 13 มีนาคม 2561

เสนอราคา ๔๑๙,๓๘๖.๕๐ บาท เสนอราคา ๔๑๙,๓๘๖.๕๐ บาท เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

4 ซอมแซมชุดไฟสองสวางถนนรอบบริเวณ 66,470.-    - เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง สจ.94/2561

กรมฯ และเดินสายใหมบางสวน 66,470.-บาท 66,470.-บาท ครบถวน วันที่ 

เสนอราคาเหมาะสม 22 มีนาคม 2561

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2561

กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
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