
ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(สัญญา)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

119,834.65 119,834.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.108/2563

เสนอราคา 119,834.65 บาท ราคา 119,834.65 บาท เสนอราคาเหมาะสม 1 มิถุนายน 2563

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

273,736.88 273,736.88 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด คงคาไกรสวัสดิ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด คงคาไกรสวัสดิ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ.110/2563

เสนอราคา 273,736.88 บาท ราคา 273,736.88 บาท เสนอราคาเหมาะสม 8 มิถุนายน 2563

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

185,000,000.00 185,000,000.00 e-bidding บริษัท เอเชียเมท จํากัด บริษัท เอเชียเมท จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.111/2563

เสนอราคา 182,970,000.00  บาท ราคา 182,970,000.00  บาท เสนอราคาเหมาะสม 12 มิถุนายน 2563

ภายในวงเงิน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช งบประมาณ

เสนอราคา 199,615,990.00 บาท

บริษัท จีโนแมทช์ จํากัด

เสนอราคา 184,575,000.00 บาท

3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัด

ลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และ

เครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ 

ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวง

สนามบิน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.2563

หมึกปริ้นเตอร์ จํานวน ๒๐ รายการ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 สัญญาจ้างก่อสร้างกําแพงรั้วกรม

อุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(สัญญา)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

185,000,000.00 185,000,000.00 e-bidding บริษัท เอเชียเมท จํากัด บริษัท เอเชียเมท จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.112/2563

เสนอราคา 182,970,000.00  บาท ราคา 182,970,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสม 12 มิถุนายน 2563

ภายในวงเงิน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช งบประมาณ

เสนอราคา 199,615,990.00 บาท

บริษัท จีโนแมทช์ จํากัด

เสนอราคา 184,575,000.00 บาท

185,000,000.00 185,000,000.00 e-bidding บริษัท เอเชียเมท จํากัด บริษัท เอเชียเมท จํากัด มีคณุสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.113/2563

เสนอราคา 182,970,000.00  บาท ราคา 182,970,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสม 12 มิถุนายน 2563

ภายในวงเงิน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช งบประมาณ

เสนอราคา 199,615,990.00 บาท

บริษัท จีโนแมทช์ จํากัด

เสนอราคา 184,575,000.00 บาท

185,000,000.00 185,000,000.00 e-bidding บริษัท เอเชียเมท จํากัด บริษัท เอเชียเมท จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.114/2563

เสนอราคา 182,970,000.00  บาท ราคา 182,970,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสม 12 มิถุนายน 2563

ภายในวงเงิน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช งบประมาณ

เสนอราคา 199,615,990.00 บาท

บริษัท จีโนแมทช์ จํากัด

เสนอราคา 184,575,000.00 บาท

4

5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัด

ลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และ

เครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ 

ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตําบลคลอง

หลา อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

  1 ระบบ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัด

ลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และ

เครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ 

ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลใน

เมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 1 ระบบ

6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัด

ลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และ

เครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ 

ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตําบลไม้ขาว 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(สัญญา)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

7 185,000,000.00 185,000,000.00 e-bidding บริษัท เอเชียเมท จํากัด บริษัท เอเชียเมท จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สข.115/2563

เสนอราคา 182,970,000.00  บาท ราคา 182,970,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสม 12 มิถุนายน 2563

ภายในวงเงิน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช งบประมาณ

เสนอราคา 199,615,990.00 บาท

บริษัท จีโนแมทช์ จํากัด

เสนอราคา 184,575,000.00 บาท

192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ แซ่ซิ้ม นางสาววราภรณ์ แซ่ซิ้ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ.116/2563

เสนอราคา 192,600.00 บาท ราคา 192,600.00 บาท เสนอราคาเหมาะสม 22 มิถุนายน 2563

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองดี นามวงศ์ที นายทองดี นามวงศ์ที มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ.119/2563

เสนอราคา 6,000.00 บาท ราคา 6,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสม 29 มิถุนายน 2563

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

สัญญาจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมขนทิ้ง

 ภายในโดยรอบกรมอุตุนิยมวิทยา บาง

นา กรุงเทพฯ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัด

ลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และ

เครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ 

ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1

 ระบบ

๘

๙ จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและทํา

ความสะอาดบริเวณ สอต.กรุงเทพฯ 

กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง






















