
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1 จางที่ปรึกษาตามโครงการ

จัดทําฐานขอมูลแหงชาติเพื่อ

ปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ

จากแผนดินไหวและสึนามิ 

-ป 2549   

5,000,000-  

-ป 2550  

20,000,000- 

วิธีคัดเลือก - ศูนยบริการทางวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

( 24,900,000-บาท ) 

- ศูนยบริการทางวิชาการ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

( 24,900,000-บาท ) 

เชิญชวนใหมีการเสนอ

ราคาแลว 6 ราย  ปรากฏ

วามีผูเสนอราคาเพียงราย

เดียว (ที่เหลือสละสิทธิ์

และไมมายื่นเสนอราคา) 

สจ1/2550 

2 จางเหมาบํารุงรักษาลิฟท 48,600- ตกลงราคา - หจก.บี.เอ็น.แมนเนจเมนท 

4,050/เดือน  (ปละ 48,600-

บาท) 

- หจก.บี.เอ็น.แมนเนจเมนท 

4,050/เดือน  (ปละ 48,600-

บาท) 

งบประมาณเปนไปตามที่

กําหนดในระเบียบฯ 

สจ2/2550 

3 จางเหมาบํารุงรักษาแทน

พิมพ 

8,560- ตกลงราคา - รานนิตยชัย  ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส ( 8,560-บาท) 

- รานนิตยชัย  ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส ( 8,560-

บาท) 

งบประมาณเปนไปตามที่

กําหนดในระเบียบฯ 

สจ.

3/2550 

4 จางใหบริการรักษาความ

ปลอดภัย 

788,496- กรณีพิเศษ - องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึกในพระบรมราชูปถัมภ(

65,708/เดือน) (ปละ788,496-

บาท) 

- องคการสงเคราะหทหาร

ผานศึก(65,708/เดือน) (ปละ

788,496 -บาท) 

งบประมาณเปนไปตามที่

กําหนดในระเบียบฯ 

สจ.

4/2550 

5 เชาเครื่องโทรสาร 95,016- 
 ( เดือนละ 

7,918.- ) 

ตกลงราคา - หจก.พรลาภพัฒนาภัณฑ 

(7,918/เดือน)(ปละ 95,016-

บาท) 

- หจก.พรลาภพัฒนาภัณฑ 

(7,918/เดือน)(ปละ 95,016-

บาท) 

งบประมาณเปนไปตามที่

กําหนดในระเบียบฯ 

สช.

5/2550 

6 ซื้อขายแบตเตอรี่แชน้ํา  

จํานวน 3,000 กอน 

2,728,500- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1. บ. ไทยอีควิพเมนต รีเสิรช 

จํากัด  ( 2,699,610-บาท ) 

2. บ. เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

จํากัด  ( 2,712,500-บาท ) 

- บ. ไทยอีควิพเมนต รีเสิรช 

จํากัด  ( 2,699,610-บาท ) 

เสนอราคาตรงตาม

เงื่อนไขที่ทางราชการ

กําหนดทุกประการ 

สข.

6/2550 

7 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร  

จํานวน 4  รายการ 

92,736.90- ตกลงราคา - บ. แอด อิน บิซิเนส  จํากัด  

(92,736.90-) 

- บ. แอด อิน บิซิเนส  จํากัด  

(92,736.90-) 

งบประมาณเปนไปตามที่

กําหนดในระเบียบฯ 

สข.

7/2550 

 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมา 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

8 จางเหมาบริการทําความ

สะอาด 

768,000- สอบราคา 1. บ. แพลทินั่ม สแตนดารด 

เซอรวิส จํากัด ( 45,600/เดือน) 
2. บ.โปรแครสเปเซียลตี้ จํากัด 

(47,520/เดือน) 
3. รานภักดีพาณิชย  (62,240/

เดือน) 

- บ. แพลทินั่ม สแตนดารด 

เซอรวิส จํากัด ( 45,600/

เดือน ) 

เสนอราคาตรงตาม

เงื่อนไขที่ทางราชการกํา

หนทุกประการ 

สจ.8/2550 
 
 
 
 

9 เชาใชบริการเชื่อมโยง

สัญญาณแผนดินไหว 

 

87,098/11 
เดือน (เดือนละ 

7,918.-) 

ตกลงราคา - บ. ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด 

(7,918-บาท/เดือน) 

- บ.ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด 
(7,918-บาท/เดือน) 

งบประมาณเปนไป

ตามที่กําหนดใน

ระเบียบฯ 

สช.9/2550 
 

10 เชาใชบริการสงขอความSMS 
แจงเตือนภัยธรรมชาติ 

 

46,250- ตกลงราคา - บ. เน็ต-คอม โปรเฟสชั่นแนล 

จํากัด (46,250-บาท) 

 - บ.เน็ต-คอม โปรเฟสชั่น

แนลจํากัด (46,250-บาท) 

งบประมาณเปนไป

ตามที่กําหนดใน

ระเบียบฯ 

สช.10/2550 

11 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่อง

ควบคุมระบบตรวจ

แผนดินไหวอัตโนมัติ 

 

1,200,000-/6 

เดือน 

สอบราคา - หางหุนสวนจํากัด เอส.ท.ีเทค 

เซอรวิส (1,200,000-บาท) 

- หางหุนสวนจํากัด เอส.ท.ี
เทค เซอรวิส (1,200,000-
บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.11/2550 

12 เชาใชบริการอินเทอรเน็ต 

 

390,336- สอบราคา - บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) (32,340-บาท/เดือน) 

- บ. กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) (32,340-
บาท/เดือน)  

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.12/2550 

 
 
 

 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมา 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

13 จางเหมาบํารุงระบบสัญญา

เตือนอัคคีภัย 

 

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

จํากัด(35,845-บาท) 

- บ. โปร-เมทริค ซิสเต็มส

จํากัด(35,845-บาท) 

งบประมาณเปนไป

ตามที่กําหนดใน

ระเบียบฯ 

สช.13/2550 

14 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่อง

ควบคุมระบบการรับ-สงวิทยุ

กระจายขางอากาศ 

2,782,000-/ 
4 เดือน 

ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

- หางหุนสวนจํากัด ไซแอน

ติฟค รีเสิรช (695,500-บาท/

เดือน) 

- หางหุนสวนจํากัด ไซแอน

ติฟค รีเสิรช (695,500-บาท/

เดือน) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนด 

สจ.14/2550 

15 จางเหมาจัดสงวัสดุอุปกรณ

และเครื่องมือตรวจอากาศ

ตางๆ 

1,500,000- สอบราคา - บ. ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส 

จํากัด (586.60-บาท) 

- บ. ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส 

จํากัด (586.60-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.15/2550 

16 เชาใชบริการ อินเตอรเน็ต 

Public IP ระหวางประเทศ 

599,987.52- วิธีพิเศษ - บ. เคเอสซี คอมเมอรเชียล 

อินเตอรเน็ต จํากัด (49,998.96-

บาท/เดือน) 

- บ. เคเอสซี คอมเมอรเชียล 

อินเตอรเน็ต จํากัด 

(49,998.96-บาท/เดือน) 

ถูกตองตามที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สช.16/2550 

17 จางเหมาบํารุงรักษาระบบ

เครือขายหลักภายในกรม

อุตุนิยมวิทยา 

500,000- สอบราคา 1. บ.บีทีบี จํากัด (48333.33-

บาท/เดือน)(ปละ 580,000.00-

บาท)  

2. บ. ดีเอ็กซพี (ไทยแลนด) 

จํากัด (31,654.16-บาท/เดือน)

(ปละ 379,850.00-บาท) 

3. บ.คอน แอนด คอมเน็ต 

เทคโนโลยี จํากัด (40,660.00-

บาท/เดือน)(ปละ 487,920.00-

บาท) 

 

- บ. ดีเอ็กซพี (ไทยแลนด) 

จํากัด (31,654.16-บาท/เดือน) 

(ปละ 379,850.00-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.17/2550 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

18 จางเหมาปรับปรุงรั้ว ประตู 

และปายชื่อของสถานี

วิทยุกระจายเสียง กรม

อุตุนิยมวิทยา จังหวัด

พิษณุโลก 

1,500,000- สอบราคา - หางหุนสวนจํากัด ชิษณุชัย 

กอสราง (1,496,000-บาท) 

- หางหุนสวนจํากัด ชิษณุชัย 

กอสราง (1,496,000-บาท) 
เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.18/2550 

19 จางเหมาซอมแซมกอสรางคู

ระบายน้ําและถนน ณ สถานี

วิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต 

592,104.38- สอบราคา - บ. ชัยกร จํากัด (588,500-

บาท) 

- บ. ชัยกร จํากัด (588,500-

บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.19/2550 

20 สัญญาซื้อขายอะไหล 

Multimedia Project 

20,651- ตกลงราคา - บ. กอเจริญกิจวิศวกรรม จํากัด 

(20,651-บาท) 

- บ. กอเจริญกิจวิศวกรรม 

จํากัด (20,651-บาท) 

งบประมาณเปนไป

ตามที่กําหนดใน

ระเบียบฯ 

สข.20/2550 

21 ซื้อกระดาษพิมพกราฟ 334,075- สอบราคา - นายอาทร อุนศิริยศ (ราน

อาทรพาณิชย) (334,075-บาท) 

- นายอาทร อุนศิริยศ (ราน

อาทรพาณิชย) (334,075-

บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.21/2550 

22 เชาใชบริการเครื่องถาย

เอกสาร 

72,000- สอบราคา - บ.อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ 

จํากัด (มหาชน )(72,000. -บาท) 

- บ.อินเตอร ฟารอีสท วิศว

การ จํากัด (มหาชน )(72,000. 

-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.22/2550 

 

 
 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

23 ซื้อขายแกสไฮโดเจน ( เฉพาะ

เนื้อแกส ) จํานวน 2,500 ทอ 

380,000- สอบราคา - บ. ไทยอินดัสเตรียลแกส 

จํากัด (มหาชน) (380,000-บาท) 

- บ. ไทยอินดัสเตรียลแกส 

จํากัด (มหาชน) (380,000-

บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.23/2550 

24 ซื้อขายเครื่องวิทยุหยั่งลมชั้น

บน 

307,625- สอบราคา - บ. เยเนอราลอีเล็กทรอนิคส 

จํากัด (307,000-บาท) 

- บ. เยเนอราลอีเล็กทรอนิคส 

จํากัด (307,000-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.24/2550 

25 จางเหมาบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไข ระบบ

คอมพิวเตอรพยากรณอากาศ 

(NWP System) 

17,000,400.00- 
( 1,142,857.-/

เดือน ) 

ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

- บ. คอน แอนด คอมเน็ต 

เทคโนโลยี จํากัด 

(1,119,999.90-บาท/เดือน) 

- บ. คอน แอนด คอมเน็ต 

เทคโนโลยี จํากัด 

(1,119,999.90-บาท/เดือน) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนด 

สจ.25/2550 

26 บอลลูนตรวจอากาศ จํานวน 

3 รายการ 

6,610,000- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

- หางหุนสวนจํากัด ไซแอน

ติฟค รีเสิรช (6,600,000-บาท) 

- หางหุนสวนจํากัด ไซแอน

ติฟค รีเสิรช (6,600,000-บาท 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนด 

สข.26/2550 

27 ซื้อขายเครื่องสงวิทยุหยั่ง

อากาศระบบเรดิโอธีโอ

โดไลท แบบชนิด ความถี่ 

1680 MHz. พรอมแบตเตอรี่

แชน้ํา จํานวน 1,500 ชุด 

18,150,000- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1. บ. เอเซียเมท จํากัด 

(18,150,000-บาท) 

 

- บ. เอเซียเมท จํากัด 

(18,150,000-บาท) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนด 

สข.27/2550 

 
 
 

 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

28 เชาใชบริการ Leased Line 

โครงการพยากรณ

อุตุนิยมวิทยาอุทก ดวยระบบ

โทรมาตรเพื่อลดภัยพิบัติ 

2,551,500-/ 9 

เดือน  

ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1. บ. ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

(2,280,000-บาท) 

2..บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น 

ไฮเวย จํากัด (1,531,170-บาท) 

- บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น 

ไฮเวย จํากัด  (1,531,170-

บาท) 

 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนด 

สช.28/2550 

29 เชาใชบริการสื่อสารขอมูล

อินเตอรเน็ตแบบองคกรที่

ความเร็ว 6Mbps. 

870,937.20- สอบราคา 1. บ. ทรู อินเตอรเน็ต จํากัด 

(87,440-บาท/เดือน) (8 เดือน) 

รวม (748,486.40-บาท)  

2. บ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด 

(มหาชน) (96,800-บาท/เดือน) 

(8 เดือน) รวม (774,400-บาท) 

3. บ. เวิลดเน็ท แอนด เซอรวิส

เซส จํากัด (100,000-บาท/

เดือน) (8 เดือน) รวม (856,000-

บาท) 

- บ. ทรู อินเตอรเน็ต จํากัด 

(87,440-บาท/เดือน)  

(8 เดือน) รวม (748,486.40-

บาท)  

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.29/2550 

30 จางเหมาบริการทําความ

สะอาด สํานักอุตุนิยมวิทยา

ขนสง ทาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ 

364,500- สอบราคา - หางหุนสวนจํากัด ฟนิกซ เอส 

แอน ซี (35,524-บาท / 8 งวด ) 

- หางหุนสวนจํากัด ฟนิกซ 

เอส แอน ซี (35,524-บาท/ 8 

งวด  รวมเปน 274,718.93-

บาท )  

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.30/2550 

31 จางเหมาบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอรในโครงการนํา

รอง การติดตั้งสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

364,516.90- วิธีพิเศษ - บ. ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 

(36,452.69-บาท/เดือน) 

- บ. ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 

(36,452.69-บาท/เดือน รวม

เปน 291,613.52-บาท ) 

ถูกตองตามที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.31/2550 

 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 

ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

32 เชาใชบริการสื่อสารระบบ 

GPRS โครงการพยากรณ

อุตุนิยมวิทยาอุทกดวยระบบ

โทรมาตรเพื่อลดภัยพิบัติ 

528,000- สอบราคา - บ. วันลิงค เทคโนโลยี จํากัด 

(315,997.50-บาท) 

- บ. วันลิงค เทคโนโลยี 

จํากัด (315,997.50-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.32/2550 

33 ซื้อขายตามโครงการปรับปรุง

สถานีตรวจวัดฝนตามอําเภอ

ตางๆในพื้นที่เสี่ยงภัยของ

ภาคเหนือ 

32,774,100- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1. บ. ไทยอีควิพเมนต รีเสิรช 

จํากัด (32,601,100-บาท) 

2. บ. เอเซียเมท จํากัด 

(32,500,000-บาท) 

- บ. เอเซียเมท จํากัด 

(32,500,000-บาท) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนด 

สข.33/2550 

34 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร 90,522- ตกลงราคา - บ. แอด อิน บิซิเนส จํากัด 

(90,522-บาท) 

- บ. แอด อิน บิซิเนส จํากัด 

(90,522-บาท) 

งบประมาณเปนไป

ตามที่กําหนดใน

ระเบียบฯ 

สข.34/2550 

35 ซื้อขายวัสดุงานไม 618,870.88- สอบราคา - หางหุนสวนจํากัด เบญจ

วรรณเทรดิ้ง (187,250-บาท) 

- บ. กรุปเซเวนเทเลคอมเทค 

จํากัด (327,204-บาท) 

- หางหุนสวนจํากัด เบญจ

วรรณเทรดิ้ง (187,250-บาท) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.35/2550 

36 ซื้อขายวัสดุงานไม 618,870.88- สอบราคา - หางหุนสวนจํากัด เบญจ

วรรณเทรดิ้ง (187,250-บาท) 

- บ. กรุปเซเวนเทเลคอมเทค 

จํากัด (327,204-บาท) 

- บ. กรุปเซเวนเทเลคอมเทค 

จํากัด (327,204-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.36/2550 

37 เชาเวลาจัดรายการสถานี

วิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม.

ความถี่ 1287 กิโลเฮิรตซ 

- - - บ. มินิทแมน จํากัด (207,900-

บาท/เดือน) 

- บ. มินิทแมน จํากัด 

(207,900-บาท/เดือน) 

ตอสัญญาเชาฯ สช.37/2550 

 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

38 จางเหมาบํารุงรักษาพรอม

ซอมระบบปรับอากาศแบบ

ทําความเย็นรวมดวยน้ํา 

882,322- สอบราคา 1. บ. ไอยคุปต วิศวกรรม 
จํากัด (123,050.00-บาท/
เดือน) 

2. บ.ไอดีล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
(136,960.00-บาท/เดือน) 

3. บ. เอส.บี. 109 เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด (115,000.00บาท/เดือน)  

- บ. เอส.บี. 109 เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด (115,000.00

บาท/เดือน) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.38/2550 

39 ซื้อขายแกวตวงวัดปริมาณ

น้ําฝน 

165,850- สอบราคา 1. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 

เอส พี กลาส แอนด เคมีคอล 

(165,850-บาท) 

2. หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สห

กิจ (167,990-บาท) 

3. บ. อาศรม จํากัด (209,078-

บาท) 

- หางหุนสวนสามัญนิติ

บุคคล เอส พี กลาส แอนด 

เคมีคอล (165,850-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.39/2550 

40 จางใหบริการรักษาความ

ปลอดภัย 

135,372- กรณีพิเศษ - องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึกในพระบรมราชูปถัมภ 

(22,562-บาท/เดือน) 

- องคการสงเคราะหทหาร

ผานศึกในพระบรม

ราชูปถัมภ (22,562-บาท/

เดือน) 

งบประมาณเปนไป

ตามที่กําหนดใน

ระเบียบฯ 

สจ.40/2550 

41 สัญญาเชาเครื่องโทรสาร 91,485- ตกลงราคา - หางหุนสวนจํากัด พร

ลาภพัฒนภัณฑ (18,297-บาท/

เดือน) 

- หางหุนสวนจํากัด พร

ลาภพัฒนภัณฑ (18,297-

บาท/เดือน) 

งบประมาณเปนไป

ตามที่กําหนดใน

ระเบียบฯ 

สข.41/2550 

42 ซื้อขายวัสดุไฟฟา 150,000- สอบราคา - บ. กรุปเซเวน เทเลคอมเทค 

จํากัด (148,824-บาท) 

- บ. กรุปเซเวน เทเลคอมเทค 

จํากัด (148,824-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.42/2550 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

43 ซื้อขายอะไหลเครื่องเรดาร

ตรวจอากาศ 8 รายการ 

11,189,510- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1. บ. ไทยอีควิพเมนท รีเสิรช 

จํากัด (10,987,830-บาท) 

2. หางหุนสวนจํากัด ไซแอน

ติฟค รีเสิรช (11,082,000-บาท) 

- บ. ไทยอีควิพเมนท รีเสิรช 

จํากัด (10,987,830-บาท) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนด 

สข.43/2550 

44 ซื้อขายเครื่องโทรสารพรอม

วัสดุสิ้นเปลือง 

651,000- สอบราคา 1. บ.อินเตอรคอม เทเลคอม 

เซอรวิส โอเอ จํากัด (666,717-

บาท) 

2. บ. พี.ซี.เวนเตอร โอเอ จํากัด 

(539,400-บาท) 

3. ราน เอส แอนด เอส 

คอมพิวเตอร (538,050.57-

บาท) 

- ราน เอส แอนด เอส 

คอมพิวเตอร (538,050.57.-

บาท ปรับลดเหลือ 537,000.-

บาท ) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.44/2550 

45 ซื้อขายอุปกรณรักษาความ

ปลอดภัย CCTV 

58,689.50- ตกลงราคา - บ. เอ็ม.วี.คอมพิวเตอร จํากัด 

(58,689.50-บาท) 

- บ. เอ็ม.วี.คอมพิวเตอร 

จํากัด (58,689.50-บาท) 

งบประมาณเปนไป

ตามที่กําหนดใน

ระเบียบฯ 

สข.45/2550 

46 ซื้อขายอุปกรณสําหรับจัดทํา

ระบบวิทยุออนไลน 

265,000- สอบราคา 1. บ. ทีซี อินเทลลิเจนท จํากัด 

(263,750-บาท) 

2. บ. นเรนทร คอรปบเรชั่น 

จํากัด (289,750-บาท) 

- บ. ทีซี อินเทลลิเจนท จํากัด 

(263,750-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.46/2550 

47 ซื้อขายวัสดุอุปกรณโรงงาน 335,445- สอบราคา 1.หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สห

กิจ (244,618.50-บาท) 

 

- หางหุนสวนจํากัด พี.พี. สห

กิจ (244,618.50-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.47/2550 

 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

48 ซื้อขายกระดาษกราฟวัดความ

ยาวนานของแสงแดด จํานวน 

1 รายการ 

425,000- สอบราคา 1. หจก.เอ็น แอนด เอ ไซเอ็น

ติฟค (1.1) กระดาษกราฟ             

105,960-บาท (1.2) ปากกาหมึก 

49,100-บาท 

2. บ. พี.เค.เจ. จํากัด (2.1) 

กระดาษกราฟ 141,507.50-บาท

(2.2) ปากกาหมึก 37,450-บาท  

3. บ. แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง  

จํากัด (3.1) กระดาษกราฟ

(NO.1603) 94,695-บาท (3.2) 

กระดาษกราฟ (NO.6101) 

102,720-บาท (3.3) กระดาษ

กราฟ (NO.1400) 136,425-บาท 

(3.4) ปากกาหมึก (53,500-

บาท)  

4. บ. ยูซีไอ คอรปอเรชั่น จํากัด 

(4.1) กระดาษกราฟ (NO.1603) 

88,275-บาท (4.2) กระดาษ

กราฟ (NO.6101) 104,325-บาท 

(4.3) กระดาษกราฟ (NO.1400) 

141,775-บาท (4.4) ปากกาหมึก 

42,800-บาท 

- บ. ยูซีไอ คอรปอเรชั่น 

จํากัด (88,275-บาท)  

 กระดาษกราฟ (NO.1603) 

88,275-บาท , กระดาษกราฟ 

(NO.6101) 104,325-บาท , 

กระดาษกราฟ (NO.1400) 

141,775-บาท , ปากกาหมึก 

42,800-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.48/2550 

 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

49 ซื้อขายกระดาษกราฟวัดความ

ยาวนานของแสงแดดจํานวน 

2 รายการ 

425,000- สอบราคา 1. หจก.เอ็น แอนด เอ ไซเอ็น

ติฟค (1.1) กระดาษกราฟ             

105,960-บาท (1.2) ปากกาหมึก 

49,100-บาท 

2. บ. พี.เค.เจ. จํากัด (2.1) 

กระดาษกราฟ 141,507.50-บาท

(2.2) ปากกาหมึก 37,450-บาท  

3. บ. แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง  

จํากัด (3.1) กระดาษกราฟ

(NO.1603) 94,695-บาท (3.2) 

กระดาษกราฟ (NO.6101) 

102,720-บาท (3.3) กระดาษ

กราฟ (NO.1400) 136,425-บาท 

(3.4) ปากกาหมึก (53,500-

บาท)  

4. บ. ยูซีไอ คอรปอเรชั่น จํากัด 

(4.1) กระดาษกราฟ (NO.1603) 

88,275-บาท (4.2) กระดาษ

กราฟ (NO.6101) 104,325-บาท 

(4.3) กระดาษกราฟ (NO.1400) 

141,775-บาท (4.4) ปากกาหมึก 

42,800-บาท 

- บ. แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด (239,145-บาท) 

กระดาษกราฟ (NO.1603) 

94,695-บาท , กระดาษกราฟ 

(NO.6101) 102,720-บาท , 

กระดาษกราฟ (NO.1400) 

136,425-บาท , ปากกาหมึก 

(53,500-บาท)  

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.49/2550 

 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

50 ซื้อขายปากกากราฟ 425,000- สอบราคา 1. หจก.เอ็น แอนด เอ ไซเอ็น

ติฟค (1.1) กระดาษกราฟ             

105,960-บาท (1.2) ปากกาหมึก 

49,100-บาท 

2. บ. พี.เค.เจ. จํากัด (2.1) 

กระดาษกราฟ 141,507.50-บาท

(2.2) ปากกาหมึก 37,450-บาท  

3. บ. แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง  

จํากัด (3.1) กระดาษกราฟ

(NO.1603) 94,695-บาท (3.2) 

กระดาษกราฟ (NO.6101) 

102,720-บาท (3.3) กระดาษ

กราฟ (NO.1400) 136,425-บาท 

(3.4) ปากกาหมึก (53,500-

บาท)  

4. บ. ยูซีไอ คอรปอเรชั่น จํากัด 

(4.1) กระดาษกราฟ (NO.1603) 

88,275-บาท (4.2) กระดาษ

กราฟ (NO.6101) 104,325-บาท 

(4.3) กระดาษกราฟ (NO.1400) 

141,775-บาท (4.4) ปากกาหมึก 

42,800-บาท 

- บ. พี.เค.เจ. จํากัด     ปากกา

หมึก 37,450-บาท  

-บ. ยูซีไอ คอรปอเรชั่น จํากัด 

กระดาษกราฟ (NO.1603) 

88,275-บาท 

-บ. แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง  

จํากัด 

กระดาษกราฟ (NO.6101) 

102,720-บาท 

กระดาษกราฟ (NO.1400) 

136,425-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.50/2550 

 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

51 จางเหมาซอมอุปกรณสวน

ควบของเครื่องถายทอด

สัญญาณวิทยุระบบดาวเทียม 

292,110- สอบราคา 1. บ. ทีซี อินเทลลิเจนท จํากัด 

(291,040-บาท) 

2. บ. นเรทร คอรปอเรชั่น 

จํากัด (373,430-บาท)  

- บ. ทีซี อินเทลลิเจนท จํากัด 

(291,040-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.51/2550 

52 ซื้อขายเครื่องตรวจอากาศ

อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ชนิด

กระเปาหิ้ว 

4,180,000- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1. บ. เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

จํากัด (4,152,670-บาท) 

2. หางหุนสวนจํากัด แอฟโก

ไทย (4,167,000-บาท) 

- บ. เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

จํากัด (4,152,670-บาท) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนด 

สข.52/2550 

53 ซื้อขายเครื่องวัดความกด

อากาศอัตโนมัติ(AWOS) 

1,733,400- สอบราคา 1. หจก. ไซแอนติฟค รีเสิรช  

(1,393,140-บาท) 

2. บ. ทราวิสคอม จํากัด 

(1,473,390.00-บาท) 

- หจก. ไซแอนติฟครีเสิรช  

(1,393,140-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.53/2550 

54 จางเหมาซอมแซมพื้นทางเทา

บริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา 

1,824,790- สอบราคา 1. บ. ยูเนี่ยน ไทย รวมคา จํากัด 

(1,260,068.90-บาท) 

2. หางหุนสวนจํากัด พีลิมเอ็นจิ

เนียริ่ง (1,679,001.20บาท ) 

3. หางหุนสวนจํากัด เอ เอ็ม ซี 

ซัพพลาย (1,919,681.65-บาท) 

- หางหุนสวนจํากัด เอ เอ็ม ซี 

ซัพพลาย (1,919,681.65-บาท 

ลดราคาเหลือ 1,820,000.-

บาท) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.54/2550 

55 ซื้อขายเครื่องมือตรวจอากาศ

ชั้นบน 2 เครื่อง 

37,050,000- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1. หางหุนสวนจํากัด ไซแอน

ติฟค (36,910,000-บาท) 

2. บ. เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

จํากัด (36,797,300-บาท) 

- บ. เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

จํากัด (36,797,300-บาท) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนด 
สข.55/2550 

 
 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

56 ซื้อขายอะไหลเครื่องมือ

ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ 

(AWOSและWSAS) จํานวน 13 

รายการ 

7,461,040- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1. หางหุนสวนจํากัด แอฟโก

ไทย (7,419,000-บาท) 

2. บ. เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

จํากัด (7,374,440-บาท) 

- บ. เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

จํากัด (7,374,440-บาท) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนด 

สข.56/2550 

57 ซื้อขายพรอมติดตั้งสถานี

ตรวจวัดฝนและระดับน้ํา

อัตโนมัติ 

4,750,000- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

- หจก. ไทยอีควิพเมนต รีเสิรช 

(4,749,730-บาท) 

- หจก. ไทยอีควิพเมนต รี

เสิรช จํากัด (4,749,730-บาท) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนด 

สข.57/2550 

58 จางเหมาซอมและบํารุงรักษา

ระบบตรวจวัดรับ-สงขอมูล 

อุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ 

ระยะที่ 2 

7,500,000- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

- บ. เอเซียเมท จํากัด 

(7,490,000-บาท) 

- บ. เอเซียเมท จํากัด 

(7,490,000-บาท) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนด 

สจ.58/2550 

59 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร 

จํานวน 23 รายการ 

262,399- สอบราคา 1. บ.  พี.เจนเนอรัล ซัพพลาย

เออร จํากัด (168,254.29-บาท) 

2. บ. แบล็คแอนดไวท ซัพ

พลาย (251,857.-บาท) 

3. บ. ตากอรุณสิน จํากัด 

(157,106.70-บาท) 

- บ. แบล็คแอนดไวท ซัพ

พลาย จํากัด (251,857.-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.59/2550 

 
 
 
 
 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

60 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร 

จํานวน 11 รายการ 

262,399 สอบราคา 1. บ.  พี.เจนเนอรัล ซัพพลาย

เออร จํากัด (168,254.29-บาท) 

2. บ. แบล็คแอนดไวท ซัพ

พลาย (251,857-บาท) 

3. บ. ตากอรุณสิน จํากัด 

(157,106.70-บาท) 

- บ. ตากอรุณสิน จํากัด  

(157,106.70-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข. 60/2550 

61 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร 

จํานวน 18 รายการ 

262,399- สอบราคา 1. บ.  พี.เจนเนอรัล ซัพพลาย

เออร จํากัด (168,254.29-บาท) 

2. บ. แบล็คแอนดไวท ซัพ

พลาย (251,857-บาท) 

3. บ. ตากอรุณสิน จํากัด 

(157,106.70-บาท) 

- บ. พี.เจนเนอรัล ซัพพลาย

เออร(1999) จํากัด 

(168,254.29-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.61/2550 

62 จางเหมาซอมแซมและ

บํารุงรักษาระบบอินเตอรเน็ต 

อินทราเน็ต และเอ็กซทราเน็ต 

1,353,300- สอบราคา - บ. ไอ ที สแควร จํากัด 

(225,000-บาท/เดือน) 

- บ. ไอ ที สแควร จํากัด 

(225,000-บาท/เดือน) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.62/2550 

 
 
 
 
 

 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

63 ซื้อขายสายไฟฟา 38,000,000- สอบราคา 1. บ. เครสโก คอรปอเรชั่น 

จํากัด (81,747.90-บาท) 

2.บ. อินโนเวชั่น สเต็ป จํากัด 

(91,485-บาท) 

3. บ. กอเจริญกิจวิศวกรรม 

จํากัด (94,053-บาท) 

4. บ. ไทยสวัสดิ์ การไฟฟา 

จํากัด (94,443-บาท) 

5. บ. ดับพลิวโอดับพลิว เอ็นจิ

เนียริ่ง แอนด ซัพพลาย 

(94,500-บาท) 

6. รานอาทร พาณิชย (94,695-

บาท) 

7. บ. เอส.โอ.เอ็ม.ซัพพลาย 

จํากัด (99,750-บาท) 

8. บ. กรุปเซเวนเทเลคอมเทค 

จํากัด (101,700-บาท) 

9. บ. แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด (105,000-บาท) 

10. หางหุนสวนจํากัด แอฟโก

ไทย (117,165-บาท) 

11. หจก. พี.พี.สหกิจ (126,795-

บาท) 

12. หจก.เบญจวรรณ เทรดติ้ง 

(138,030-บาท) 

- บ. เครสโก คอรปอเรชั่น 

จํากัด (81,747.90-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.63/2550 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

64 ซื้อขายเครื่องมือตรวจอากาศ

ระบบวินดเชียร (WSAS)ระยะ

ที่ 2 ที่ทาอากาศยานภูเก็ต 

38,000,000- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1. หางหุนสวนจํากัด แอฟโก

ไทย (37,820,000-บาท) 

2. บ. เอเซียเมท จํากัด 

(37,706,800-บาท) 

 

- บ. เอเซียเมท จํากัด 

(37,706,800-บาท) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนด 

สข.64/2550 

65 ซื้อขาย UPS สําหรับใชกับ
เครื่อง AWOS 

83,995- ตกลงราคา - หางหุนสวนจํากัด พร

ลาภพัฒนภัณฑ (83,995-บาท) 

- หางหุนสวนจํากัด พร

ลาภพัฒนภัณฑ (83,995-

บาท) 

งบประมาณเปนไป

ตามที่กําหนดใน

ระเบียบฯ 

สข.65/2550 

66 จางเหมาและเผยแพรสารคดี

สั้นทางสถานีโทรทัศน 

1,980,000- วิธีพิเศษ 1. บ. ทรีนิตี้พลัส จํากัด 

(1,980,000-บาท) 

2. บ. อัพเปอร พลัส จํากัด 

(2,000,000-บาท) 

- บ. ทรีนิตี้พลัส จํากัด 

(1,980,000-บาท) 
ถูกตองตามที่ทาง

ราชการกําหนดไว 
สจ.66/2550 

67 เชาบริการสื่อสารผาน

ดาวเทียม VSAT 

599,200- สอบราคา - บ. เอส ที ซี เน็ตเวิรค คอร
ปอเรชั่น จํากัด  (428,000-

บาท) 

 

- บ. เอส ที ซี เน็ตเวิรค 
คอรปอเรชั่น จํากัด 
(428,000-บาท หรือ 85,600.-

บาท/ เดือน) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.67/2550 

68 จางเหมาจัดทําวีดีทัศนแนะนํา

กรมอุตุนิยมวิทยา 

216,568- วิธีพิเศษ - บ. เอเซียแปวิฟค คอนซัล
แตนท(216,568.-บาท) 

- บ. เอเซียแปวิฟค คอนซัล
แตนท(216,568.-บาท) 

ถูกตองตามที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.68/2550 

69 ซื้อขายเทอรโมไฮโกรกราฟ 

จํานวน 10 เครื่อง 

240,750- สอบราคา 1. บ . อาศรม จํากัด 
(181,900.-บาท) 

2. บ. ไคเนติคส คอรปอเรชั่น 
จํากัด (224,700.-บาท) 

3. บ. แสงชัยมิเตอร จํากัด 
(230,000.-บาท) 

 

- บ. อาศรม จํากัด 
(181,900.-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.69/2550 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

70 เชาเวลาจัดรายการสถานี

วิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุนิยมวิทยา จังหวัด

นครราชสีมา 

- - - บ. มินิทแมน จํากัด (173,250-

บาท/เดือน) 

 

- บ. มินิทแมน จํากัด 

(173,250.-บาท/เดือน) 

 

- สช.70/2550 

71 เชาเวลาจัดรายการสถานี

วิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุนิยมวิทยา จังหวัด

พิษณุโลก 

- - - บ. มินิทแมน (173,250-บาท/

เดือน) 

- บ. มินิทแมน (173,250.-

บาท/เดือน) 

- สช.71/2550 

72 เชาเวลาจัดรายการสถานี

วิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุนิยมวิทยา จังหวัดระยอง 

- - - บ. มินิทแมน (173,250-บาท/

เดือน) 

- บ. มินิทแมน(173,250.-

บาท/เดือน)  

- สช.72/2550 

73 เชาเวลาจัดรายการสถานี

วิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต 

- - - บ. มินิทแมน (173,250-บาท/

เดือน) 

- บ. มินิทแมน(173,250.-

บาท/เดือน)  

- สช.73/2550 

74 จางเหมาซอมแซมเครื่องฉาย

โปรเจคเตอร 

37,985- ตกลงราคา -บ. แอด อิน บิซิเนส จํากัด 

(37,985-บาท) 

-บ. แอด อิน บิซิเนส จํากัด 

(37,985.-บาท) 

งบประมาณเปนไป

ตามที่กําหนดใน

ระเบียบฯ 

สจ.74/2550 

75 จางเหมาซอมและบํารุงรักษา

ระบบการรับสงขอมูล

อุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ

ตามโครงการพยากรณ

อุตุนิยมวิทยาอุทกดวยระบบ

โทรมาตรเพื่อลดพิบัติระยะที่ 

1 

6,200,000.- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

- บ. ไนท แอคเซ็ส จํากัด 

(1,240,000-บาท/เดือน) (5 

เดือน) รวม 6,200,000.-บาท 

- บ. ไนท แอคเซ็ส จํากัด 

(1,240,000-บาท/เดือน) (5 

เดือน) รวม 6,200,000.-บาท 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนด 

สจ.75/2550 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

76 ซื้อขายหมึกพิมพ 374,767.50- สอบราคา บ. พี. เจนเนอรัล ซัพพลายเออร 

( 1999 ) จํากัด ( 374,767.50-

บาท ) 

-บ. พี. เจนเนอรัล ซัพพลาย

เออร( 1999 ) จํากัด 

( 374,767.50-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.76/2550 

77 ซื้อขายเทอรโมมิเตอรลอยน้ํา 677,250.- สอบราคา 1. หจก. เอ็น แอนด เอ ไซเอ็น

ติฟค (569,670.-บาท) 

2. บ. แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด (449,400.-บาท) 

3. บ. เอ็นเทค แอสโซซิเอท 

จํากัด (426,930.-บาท) 

4. บ. จีโอเนท จํากัด (360,000.-

บาท) 

- บ. จีโอเนท จํากัด 

(360,000.-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.77/2550 

78 ซื้อขายเครื่องวัดทิศทางและ

ความเร็วลม 
( Wind Stand Alone ) 

449,400.- สอบราคา 1. หจก. แอฟโกไทย (349,890.-

บาท) 

2. บ. ไคเนติคส คอปอเรชั่น 

จํากัด (408,312.-บาท) 

3. บ. เอ.แอนดมารี(ไทย)จํากัด 

(436,560.-บาท) 

4. เอ็น แอนด เอ ไซเอ็นติฟค 

(436,560.-บาท) 

- บ. ไคเนติคส คอปอเรชั่น 

จํากัด (408,312.-บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.78/2550 

79 จางเหมาซอมและบํารุงรักษา

ระบบตรวจแผนดินไหว

อัตโนมัติ 

856,000.- สอบราคา - บ. ยูไนเต็ด อินเตอรเทค จํากัด 

(791,000.-บาท) 

- บ. ยูไนเต็ด อินเตอรเทค

จํากัด (791,000.-บาท)  

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.79/2550 

 

 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

80 ซื้อขายแบตเตอรี่ เพื่อใชกับ

เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) 

250,000.- สอบราคา 1. บ. เพาเวอรเมติค จํากัด 

(160,640.-บาท) 

2. บ. เค.เอ็น.พี ซัพพลาย จํากัด 

(220,505.60.-บาท) 

3. บ. โปรเกรสซิฟ อินเตอร-เท

รด จํากัด (195,861.80.-บาท) 

4. บ. เยเนอราลอีเล็กทรอนิคส 

จํากัด (212,288.-บาท) 

5. องคการแบตเตอรี่ 

กระทรวงกลาโหม 

(249,952.00.-บาท) 

6. บ. นิวิรา จํากัด (173,939.20-

บาท) 

7. บ. เจอรมานิค เทคโนโลยี 

จํากัด (152,320.-บาท) 

8. บ. ซีแอลเค ไฟรเซฟตี๊ จํากัด 

(227,353.60-บาท) 

 

- บ. เจอรมานิค เทคโนโลยี 

จํากัด (152,320.-บาท) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.80/2550 

81 ซื้อขายเครื่องสแกนเนอร 38,862.40- ตกลงราคา - หางหุนสวนจํากัด พร

ลาภพัฒนภัณฑ ( 38,862.40-

บาท ) 

- หางหุนสวนจํากัด พร
ลาภพัฒนภัณฑ ( 38,862.40-

บาท ) 

- สข.81/2550 

82 ซื้อขายเครื่องสํารองไฟฟา 98,499.99- ตกลงราคา - บ. เซอรคอน พาวเวอร โซ

รูชั่น ( 98,499.99-บาท ) 

- บ. เซอรคอน พาวเวอร โซ
รูชั่น( 98,499.99-บาท ) 

- สข.82/2550 

 

 
 
 



 

รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

83 ซื้อขาย Short range Modem 80,464.- สอบราคา บ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น 

เอเชีย จํากัด ( 80,464.-บาท ) 

บ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น 

เอเชีย จํากัด ( 80,464.-บาท ) 

เปนผูยื่นซองรายเดียวและ

เสนอรายละเอียดถูกตอง

ตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สข.

83/2550 

84 ซื้อขายเครื่องสํารองไฟฟา 

(UPS) 

88,382.- ตกลงราคา บ. อินเท็นชั่น จํากัด 
 ( 88,382.-บาท ) 

บ. อินเท็นชั่น จํากัด 

( 88,382.-บาท ) 

- สข.

84/2550 

85 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร 

จํานวน 3 รายการ 

180,236.15- สอบราคา 1.บ. ที. เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด ( 15,685.13-บาท ) 
รายการที่ 1,2 และ 3 

2. บ.พี. เจนเนอรัล ซัพพลาย

เออร ( 1999 ) จํากัด  
( 43,108.16-บาท ) รายการที่ 
8,11,12,13,15,16,17,18และ 26 

3. บ. สหธุรกิจ จํากัด 

( 70,716.30-บาท )รายการที่ 

4,5,6,7,10,14,19,20,21,22,23,24 

และ 25 

บ. ที. เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด ( 15,685.13-บาท ) 
รายการที่ 1  Fuser 220 

ยี่หอ Hewlett Packard รหัส 

C4198A 

รายการที่ 2 Drum Kit 
ยี่หอ Hewlett Packard รหัส 

C4195A 

รายการที่ 3 Transfer Kit 
ยี่หอ Hewlett Packard รหัส 

C4196A 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สข.

85/2550 

 
 
 

 
 
 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

86 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร 

จํานวน 9 รายการ 

180,236.15- สอบราคา 1.บ. ที. เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด ( 15,685.13-บาท ) 
รายการที่ 1,2 และ 3 

2. บ.พี. เจนเนอรัล ซัพพลาย

เออร ( 1999 ) จํากัด  
( 43,108.16-บาท ) รายการที่ 
8,11,12,13,15,16,17,18และ 26 

3. บ. สหธุรกิจ จํากัด 

( 70,716.30-บาท )รายการที่ 

4,5,6,7,10,14,19,20,21,22,23,24 

และ 25 

บ.พี. เจนเนอรัล ซัพพลาย

เออร ( 1999 ) จํากัด  
( 43,108.16-บาท )  
รายการที่ 8 หมึก Cannon สี

ดํา รหัส BC-20 

รายการที่ 11 หมึก Cannon 

สีเหลือง 8Y รหัส CLI-8Y 

รายการที่ 12หมึก Cannon สี

มวง8M รหัส CLI-8M 

รายการที่ 13หมึก Cannon สี

น้ําเงิน8C รหัส CLI-8C 

รายการที่ 15 หมึก InkJet 

Hewlett Packard 

HPC6578D Color  เครื่อง 

HP9990C 

รายการที่ 16หมึก InkJet 

Hewlett Packard 

HPC8767W Black เครื่อง 

HP6540 

รายการที่ 17 หมึก InkJet 

Hewlett Packard 

HPC9363W Black เครื่อง 

HP6540 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

 



 

 

 

 

 

รายการที่ 18 แผนบันทึก

ขอมูล Diskette ขนาด 3.5 

นิ้ว 

รายการที่ 26 แผนรองเมาส

อยางดี ชนิดผา-ยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

87 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร 

จํานวน 14 รายการ 

180,236.15- สอบราคา 1.บ. ที. เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด ( 15,685.13-บาท ) รายการ
ที่ 1,2 และ 3 

2. บ.พี. เจนเนอรัล ซัพพลายเออร 

( 1999 ) จํากัด  
( 43,108.16-บาท ) รายการที่ 
8,11,12,13,15,16,17,18และ 26 

3. บ. สหธุรกิจ จํากัด ( 70,716.30-

บาท )รายการที่ 

4,5,6,7,9,10,14,19,20,21,22,23,24 

และ 25 

บ. สหธุรกิจ จํากัด ( 70,716.30-

บาท )รายการที่ 

4,5,6,7,10,14,19,20,21,22,23,24 

และ 25 
รายการที่ 4 หมึก HP สีดํา 

( Black )รหัส C4191A 

รายการที่ 5หมึกHP สีน้ําเงิน 

( Cyan ) รหัส C4192A 

รายการที่ 6หมึก HP สีมวง

( Magenta )รหัส C4193A 

รายการที่ 7 หมึก HPสีเหลือง 

( Magenta )รหัส C4194A 

รายการที่ 9 หมึก Cannon สีดํา

8BKรหัส CLI-8BK 

รายการที่ 10หมึก Cannon สี

ดํา5PGBKรหัส PGI-5BK 

รายการที่ 14 หมึก InkJet 

Hewlett Packard HP51645A 

Black เครื่อง HP999C 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

87/2550 

 
 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

     รายการที่ 19 Harddisk 

แบบ IDE ขนาดความจุไม

ต่ํากวา 40 G  

รายการที่ 20  Optical  Mouse 

สามารถใชกับ UPS port   และ

PS2  ได 

รายการที่ 21 แปนพิมพ 

( Keyboard ) พอรต  PS2 ชนิด

ไมต่ํากวา  104   คีย 

รายการที่ 22 แผน CD-R 

รายการที่ 23 แผน CD-RW 

-รายการที่ 24 แผน DVD+-

RW 

-รายการที่ 25 น้ํายาทํา

ความสะอาดเครื่อง

คอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

88 ซื้อขายเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWOS ) 

60,000,000.- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1.บ. ไทยอีควิพเมนต  รีเสิรช 

จํากัด ( 59,735,000.-บาท ) 

2.บ. เอเชียเมท จํากัด  

( 59,577,600.-บาท ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ. เอเชียเมท จํากัด  

( 59,577,600.-บาท ) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนดไว 

สข.88/2550 

 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

89 ซื้อขายเครื่องเสียงพรอม

ติดตั้งหองเขตอุดมศักดิ์ 

480,537.- สอบราคา 1.บ. สตารอีเลคโทรนิค เซลส 

แอนเซอรวิส ( 414,186.30-

บาท  

2. หจก. ทิพวรรณ อีเล็คทรอ

นิค 

( 374,500.-บาท ) 

3. บ. ท็อป เอ.วี.ซิสเท็ม จํากัด 

( 474,224.-บาท ) 

 

-หจก. ทิพวรรณ อีเล็คทรอ

นิค 

( 374,500.-บาท ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.89/2550 

90 ซื้อขายครุภัณฑคอมพิวเตอร 

จํานวน 3 รายการ 

94,695.- ตกลงราคา

ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

( e-

Shopping ) 

บ. เท็นซอฟท จํากัด 

( 94,695.-บาท ) 

-บ. เท็นซอฟท จํากัด 

( 94,695.-บาท ) 

- สข.90/2550 

91 ซื้อขายเครื่องทําลายเอกสาร 40,606.50- ตกลงราคา บ. กอเจริญกิจวิศวกรรม จํากัด  

( 40,606.50-บาท ) 

-บ. กอเจริญกิจวิศวกรรม 

จํากัด  

( 40,606.50-บาท ) 

- สข.91/2550 

92 ซื้อขายเครื่องเทอรโมมิเตอร

สูงสุด-ต่ําสุด 

278,200.- สอบราคา 1.หจก.เอ็น แอนด เอ ไซเอ็น

ติฟค 

2.บ.จีโนเน็ท จํากัด 

3.บ.เอ็นเทคแอสโซซิเอท จํากัด 

-หจก.เอ็น แอนด เอ ไซเอ็น

ติฟค ( 229,600.-บาท ) 

 

- สข.92/2550 

 
 

 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 

ที ่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

93 ซื้อขายและติดตั้งวงจรปด 

จํานวน 2 จุด 

69,122.- ตกลงราคา หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง  

( 69,122.-บาท ) 

หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง  

( 69,122.-บาท ) 

- สข.93/2550 

94 ซื้อขายครุภัณฑคอมพิวเตอร 

จํานวน 3 รายการ 

938,000.- สอบราคา บ. เท็นซอฟท จํากัด 

( 923,410.-บาท ) 

บ. เท็นซอฟท จํากัด 

( 923,410.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.94/2550 

95 ซื้อขายครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 

48,000.- ตกลงราคา หจก.โซน 26 ( 42,372.-บาท ) หจก.โซน 26 ( 42,372.-

บาท ) 

- สข.95/2550 

96 ซื้อขายพรอมติดตั้งเครื่อง

สํารองไฟฟา 

600,000.- สอบราคา 1.บ.ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจ

เมนท จํากัด ( 370,648.-บาท )  

2.บ. พี.ซี. เอส. ไฮเทคเอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด ( 556,400.-

บาท ) 

3.  บ. วิคทรอน ยู. พี. เอส. 

( ไทยแลนด ) จํากัด 

( 342,293.-บาท ) 

4.บ. เซอรคอน พาวเวอร 

โซลูชั่น จํากัด (505,040.-

บาท ) 

บ. วิคทรอน ยู. พี. เอส. 

( ไทยแลนด ) จํากัด 

( 342,293.-บาท ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.96/2550 

97 ซื้อขายอะไหลเครื่องมือตรวจ

แผนดินไหว จํานวน 8 

รายการ 

 ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1.บจก. โอแพน ( ประเทศ

ไทย )  

2.บ.จีโนแมทซ จํากัด 

บจก. โอแพน ( ประเทศ

ไทย ) ( 3,497,800.-บาท ) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนดไว 

สข.97/2550 

 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

98 ซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร

พรอมเครื่องสํารองไฟฟา 

( UPS ) 

1,475,000.- สอบราคา 1.หจก.โอเมกา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 1,150,000.-บาท ) 

2.บ. เอ็กซคอมโอเอ จํากัด 

( 1,219,800.-บาท ) 

3.บ. เอเท็ค คอมพิวเตอร 

จํากัด 

 ( 1,444,500.-บาท ) 

4.บ. สหธุรกิจ จํากัด 

( 1,107,450.-บาท ) 

5.บ. เท็นซอฟท จํากัด 

( 1,396,350.-บาท ) 

6.บ. พาวเวอร คอมเฟค จํากัด  

( 1,586,275.-บาท ) 

7.บ.ไดเรคชั่น แพลน จํากัด 

( 1,516,725.-บาท ) 

-บ. เท็นซอฟท จํากัด 

( 1,396,350.-บาท ) 

 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

98/2550 

99 จางเหมาซอมแซมจัดทํา

ระบบกันซึม 

961,823.- สอบราคา 1.บ. มยุรี จํากัด ( 398,040.-

บาท ) 

2. หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 956,085.-บาท ) 

3.บ.คอนแคร จํากัด 

( 980,360.-บาท ) 

-หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 956,085.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

99/2550 

100 จางเหมาซอมแซมอาคารเก็บ

วัสดุอุปกรณการตรวจอากาศ

ชั้นบน 

611,988.64- สอบราคา 1.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง  

( 529,999.-บาท ) 

 

-หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 529,999.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

100/2550 



 

 

2.บ.โมเดิรน 456 จํากัด 

( 559,438.80-บาท ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

101 ซื้อขายเครื่องวัดทิศทางและ

ความเร็วลม จํานวน 6 

เครื่อง 

816,624.- สอบราคา 1.บ.แสงชัยมิเตอร จํากัด 

( 596,400.-บาท ) 

2.บ.ไคเนติคส จํากัด  

( 802,500.-บาท ) 

3.บ.แอดวานซ ไซแอมเทค 

จํากัด ( 1,027,200.-บาท ) 

-บ. ไคเนติคส คอรปอเรชั่น 

จํากัด ( 802,500.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

101/2550 

102 จางเหมาซอมแซมหอง

บริการขอมูล ชั้น 10 อาคาร 

50 ป 

98,850.88- ตกลงราคา หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 98,850.88-บาท ) 

-หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

(98,850.88-บาท ) 

- สจ.102 

103 ซื้อขายเครื่องสงวิทยุหยั่ง

อากาศระบบเรดิโอโดไลท 

แบบชนิดความถี่ 1680 MHz 

จํานวน 500 ชุด 

6,050,000.- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

บ. เอเชียเมท จํากัด 

(6,050,000.-บาท ) 

-บ. เอเชียเมท จํากัด 

(6,050,000.-บาท ) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนดไว 

สข.

103/2550 

104 ซื้อขายพรอมติดตั้งระบบการ

ประชุมทางไกล ( Vedio 

Conferrence ) 

1,999,000.75- สอบราคา 1.บ.เบญจะ ไอที จํากัด 

( 1,999,958.-บาท ) 

2.บ.เคเอสซี คอมเมอรเชียล 

จํากัด ( 1,998,974.-บาท ) 

3.บ.ท็อป เอ.วี.ซิสเท็มส จํากัด 

( 1,949,540.-บาท ) 

-บ. เค. เอส. ซี. คอมเมอร

เชียล อินเตอรเนต จํากัด 

( 1,998,974.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

104/2550 

 
 
 
 
 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

105 จางเหมาซอมทาสีอาคาร

เรือนแฝด 

297,460.- สอบราคา 1.หจก.บุญทิพย 

( 164,913.75-บาท ) 

2.หจก.ศ.กิจพูนทรัพย 

( 176,880.-บาท ) 

3.หจก.ยูเด็คคอร ดีไซน 

( 246,447.75-บาท ) 

4.บ.เช็ค คอรปอรเรชั่น จํากัด 

( 199,927.50-บาท ) 

5.หจก.เอก เอ็นจิเนียริ่ง 

เซอรวิส ( 184,040.-บาท ) 

6.หจก. รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 250,720.-บาท ) 

7.หจก.พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 

( 250,024.25-บาท ) 

8.บ.พีเอชที เดคคอรเรชั่น 

จํากัด ( 336,515.-บาท ) 

9.หจก. เอ.เอ็ม.ซี.ซัพพลาย 

( 341,330.-บาท ) 

-หจก.บุญทิพย 

( 164,913.75-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

105/2550 

106 ซื้อขายเครื่องชั่ง Digital 55,000.- ตกลงราคา บ. ไคเนติคส คอรปอเรชั่น  

จํากัด ( 55,000.-บาท ) 

-บ. ไคเนติคส คอรปอเรชั่น  

จํากัด ( 55,000.-บาท ) 

- สข.

106/2550 

107  ซื้อขายเครื่องพิมพ  

( Printer ) 

5,168.10- ตกลงราคา บ. กาญจนกิตต มารเก็ตติ้ง 

จํากัด (5,168.10-บาท ) 

-บ. กาญจนกิตต มารเก็ตติ้ง 

จํากัด (5,168.10-บาท ) 

- สข.

107/2550 

 
 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

108 ซื้อขายวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอร จํานวน 5 

รายการ 

30,366.60- ตกลงราคา บ. นิมเบิล คอรปอเรชั่น จํากัด 

(30,366.60-บาท  ) 

-บ. นิมเบิล คอรปอเรชั่น 

จํากัด 

(30,366.60-บาท  ) 

- สข.

108/2550 

109 ซื้อขายเครื่องตัดไวนีล  

( Vinyl Cutter ) 

63,665.- ตกลงราคา บ. เอสวีโอเอ จํากัด 

( มหาชน ) 

(63,665.-บาท ) 

-บ. เอสวีโอเอ จํากัด 

( มหาชน ) 

(63,665.-บาท ) 

- สข.

109/2550 

110 จางเหมาตอเติมและติดตั้ง

ปายอักษรวิ่ง 

1,465,900.- สอบราคา 1.บ.ซีวิค มีเดีย จํากัด 

( 1,650,000.-บาท ) 

2.บ.กัณฐวิจิตร เอ็นจิเนียริ่ง 

( 1,595,900.-บาท ) 

3.บ.ไวตา เอ็มเท็ค 

( 1,465,900.-บาท ) 

-บ. ไวตา เอ็มเท็ค จํากัด 

(1,465,900.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

110/2550 

111 จางเหมาซอมแซมระบบ

ประปาภายในอาคารศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

165,228.33- สอบราคา หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 163,830.-บาท ) 

-หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 163,830.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

111/2550 

112 จางเหมาซอมแซมอาคาร

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และถนนรอบอาคาร 

786,878.- สอบราคา หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 770,000.-บาท ) 

-หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 770,000.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

112/2550 

113 ซื้อขายเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ( LCD 

Projector ) 

74,793.- ตกลงราคา บ. หางเทพนคร จํากัด 

( 50,560.-บาท ) 

-บ. หางเทพนคร จํากัด 

( 50,560.-บาท ) 

- สข.

113/2550 

 
 

 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

114 จางเหมาซอมหองทํางาน

เจาหนาที่ของฝายพัสดุ 

94,909.- ตกลงราคา บจก. โมเดิรน 456  

(94,909.-บาท ) 

-บจก. โมเดิรน 456  

(94,909.-บาท ) 

- สจ.

114/2550 

115 ซื้อขายอะไหลเครื่องมือตรวจ

อากาศอัตโนมัติ ( AWOS ) 

จํานวน 3 รายการ 

888,624.30- สอบราคา หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

( 888,624.30-บาท ) 

-หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

( 888,624.30-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

115/2550 

116 จางเหมาซอมแซมหอง

ทํางานกลุมตรวจสอบ

ภายใน ชั้น 2 อาคาร 50 ป 

97,648.20- ตกลงราคา หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 95,000.-บาท ) 

-หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 95,000.-บาท ) 

- สจ.

116/2550 

117 ซื้อขายอุปกรณและเครื่องมือ

ตางๆ จํานวน 6 รายการ 

468,874.- สอบราคา 1. บ. แสงชัยมิเตอร จํากัด 

2.บ.เอช.วี.ที.ซัพพลาย จํากัด 

-บ. แสงชัยมิเตอร จํากัด 

(267,328.80-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

117/2550 

118 ซื้อขายเครื่องโทรสาร  

( Facsimile ) จํานวน 7 

เครื่อง 

34,229.30- ตกลงราคา

ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

บ. สยาม โอ.เอ.แอนด เทเล

คอม จํากัด ( 31,757.60-

บาท ) 

-บ. สยาม โอ.เอ.แอนด เทเล

คอม จํากัด ( 31,757.60-

บาท ) 

- สข.

118/2550 

119 ซื้อขายคอมพิวเตอรแบบ

พกพา ( Note Book ) 

จํานวน 2 เครื่อง 

93,283.- ตกลงราคา

ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

หจก.วรธนรัตน ( 90,300.-

บาท ) 

-หจก.วรธนรัตน ( 90,300.-

บาท ) 

- สข.

119/2550 

 
 
 
 
 

 
 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

120 ซื้อขายเครื่องสํารองไฟฟา  

( UPS ) จํานวน 5 เครื่อง 

500,000.- สอบราคา 1.บ. ซี.บี.เอส.อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด  

2.บ.วิคตรอน ยู.พี.เอส.( ไทย

แลนด ) จํากัด 

3.บ.เซอรคอน พาวเวอร 

โซลูชั่น จํากัด 

4.บ.ซีลลิค สเตเบิล เซอรวิส 

จํากัด 

5.บ. เอ็นเนอรยี เวฟ จํากัด 

6.บ.สวัสดิ์การไฟฟา จํากัด 

7.บ.ลีโอนิคส จํากัด 

8.บ.ซีแอลเค ไฟรเซฟตี้ จํากัด 

9.บ.อารแอนด เอ็ม แอ็ดวานซ 

จํากัด 

บ.ลีโอนิคส จํากัด 

( 376,747.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

120/2550 

121 ซื้อขายครุภัณฑสํานักงาน 28,783.- ตกลงราคา

ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

บ. สยาม โอ.เอ.แอนด เทเล

คอม จํากัด ( 25,613.-บาท ) 

-บ. สยาม โอ.เอ.แอนด เทเล

คอม จํากัด ( 25,613.-

บาท ) 

- สข.

121/2550 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

122 ซื้อขายจอคอมพิวเตอร 99,456.50- ตกลงราคา บ.คอน แอนด คอมเน็ต 

เทคโนโลยี จํากัด 

( 99,456.50-บาท ) 

-บ.คอน แอนด คอมเน็ต 

เทคโนโลยี จํากัด 

( 99,456.50-บาท ) 

- สข.

122/2550 

123 ซื้อขายเครื่องปรับอากาศ

สําหรับติดตั้งที่รถ MOBILE 

RADAR 

33,000.- ตกลงราคา บ. บีเอ็มซี ออฟฟส แมชีน 

จํากัด ( 33,000.-บาท ) 

-บ. บีเอ็มซี ออฟฟส แมชีน 

จํากัด ( 33,000.-บาท ) 

- สข.

123/2550 

124 ซื้อขายกลองวัดระยะแบบ

มือถือและขาหยั่ง 

935,000.- สอบราคา 1.บ.ท็อป เอ.วี.ซิสเท็ม จํากัด 

( 794,475.-บาท ) 

2.บ.ยู.ซี.ไอ. คอรปอเรชั่น 

จํากัด ( 866,700.-บาท ) 

-บ.ท็อป เอ.วี.ซิสเท็ม จํากัด 

( 794,475.-บาท ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

124/2550 

125 ซื้อขายเครื่องมือตรวจลมชั้น

บน จํานวน 2 เครื่อง 

22,800,000.- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1.หจก. ไซแอนติฟค รีเสิรช 

2.บ.เอเชียเมท จํากัด 

-หจก. ไซแอนติฟค รีเสิรช 

( 22,341,600.-บาท ) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนดไว 

สข.

125/2550 

126 จางเหมาซอมแซมแกไขเสา

ตอมอของอาคารบานพัก

ขาราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 

จํานวน 2 อาคาร 

4,280,640.- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1.บ. นนทรี จํากัด 

2.บ. เร็ปคอน เซอรวิส จํากัด 

-บ. นนทรี จํากัด 

( เสนอราคา 4,260,000.-

บาทและลดราคาเปน 

4,200,000.-บาท ) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนดไว 

สจ.

126/2550 

127 ซื้อขายเครื่องวิทยุคมนาคม 38,199.- ตกลงราคา หจก.โซน 26 ( 38,199.-บาท ) -หจก.โซน 26 ( 38,199.-

บาท ) 

- สข.

127/2550 

 
 



 

 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

128 ซื้อขายตูเก็บกระดาษกราฟ

และอะไหล จํานวน 2 

รายการ 

130,800.- สอบราคา 1.หจก.ศิลปฟาไทย

อุตสาหกรรม ( 108,712.-

บาท )  

รายการที่ 1ตูล็อกเกอร แบบ 9 

ประตู 

 รายการที่2 ตูบานเลื่อน

กระจกกวาง 

2.บ.ไทยพัฒนาครุภัณฑ 

จํากัด ( 18,951.84-บาท ) 

รายการที่ 3 ตูบานเลื่อนทึบ 

-.หจก.ศิลปฟาไทย

อุตสาหกรรม ( 108,712.-

บาท )  

รายการที่ 1ตูล็อกเกอร แบบ 

9 ประตู 

 รายการที่2 ตูบานเลื่อน

กระจกกวาง 

 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

128/2550 

129 ซื้อขายตูเก็บกระดาษกราฟ

และอะไหล จํานวน 1 

รายการ 

130,800.- สอบราคา 1.หจก.ศิลปฟาไทย

อุตสาหกรรม ( 108,712.-

บาท )  

รายการที่ 1ตูล็อกเกอร แบบ 9 

ประตู 

 รายการที่2 ตูบานเลื่อน

กระจกกวาง 

2.บ.ไทยพัฒนาครุภัณฑ 

จํากัด ( 18,951.84-บาท ) 

รายการที่ 3 ตูบานเลื่อนทึบ 

-.บ.ไทยพัฒนาครุภัณฑ 

จํากัด ( 18,951.84-บาท ) 

รายการที่ 3 ตูบานเลื่อนทึบ 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

129/2550 

130 ซื้อขายกลองถายระดับ

พรอมไมสตาฟ 

72,800.- สอบราคา 1.บ.วิสัย ( 1999 ) จํากัด 

2.บ.ทอปธุรกิจ เทคโนโลยี 

-หจก.ซี.เอส.ที อินสทรูเมนท 

( 38,520.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

สข.

130/2550 



จํากัด 

3.บ. เอส. ดี. เอ็ม. จํากัด 

4.หจก. อิควิพเมนท อิมปอรต 

เอ็กซปอรต 

5.หจก.ซีเอสที อินสทรูเมนท 

( ไทยแลนด ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางราชการกําหนดไว 



 

รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

131 ซื้อขายพรอมติดตั้งอุปกรณ

มัลติมีเดีย 

65,858.50- ตกลงราคา บ.หางเทพนคร จํากัด 

( 65,858.50-บาท ) 

-บ.หางเทพนคร จํากัด 

( 65,858.50-บาท ) 

- สข.

131/2550 

132 ซื้อขายพรอมติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 9 

เครื่อง 

407,020.- สอบราคา 1.บ. เฮงสูง จํากัด ( 356,300.-

บาท ) 

2.บ.คูส จํากัด ( 448,651.-

บาท ) 

3.บ.บี.เอ็ม.ซี.ออฟฟส แมชีน 

จํากัด ( 403,500.-บาท ) 

4.บ.เจทีซีกามาโกมิ... 

( 359,306.-บาท ) 

5.บ.เอส.บี.109 เอ็นจจิเนียริ่ง 

จํากัด ( 382,000.-บาท ) 

 

-บ.เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด ( 382,000.-บาท ) 

 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

132/2550 

133 ซื้อขายเครื่องเรดารตรวจ

อากาศชนิด C-Band พรอม

หอเรดารและอุปกรณ 2 

เครื่อง 

220,000,000.- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1.บ.จีโนแมทซ จํากัด  

( 217,150,000.-บาท ) 

2.บ.ไทยอีควิพเมนต รีเสิรช

จํากัด ( 215,800,000.-บาท ) 

.-บ.ไทยอีควิพเมนต รีเสิรช

จํากัด ( 215,800,000.-

บาท ) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนดไว 

สข.

133/2550 

134 ซื้อขายพรอมติดตั้งเครื่อง

เรดารตรวจอากาศชนิด 

 C-Band พรอมหอเรดาร

และอุปกรณเชื่อมโยงที่

จังหวัดเพชรบูรณ 1 เครื่อง 

125,000,000.- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1.บ.จีโนแมทซ จํากัด  

( 127,750,000.-บาท ) 

2.บ.ไทยอีควิพเมนต รีเสิรช

จํากัด ( 122,750,000.-บาท ) 

-บ.ไทยอีควิพเมนต รีเสิรช

จํากัด ( 122,750,000.-

บาท ) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนดไว 

สข.

134/2550 

 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

135 ซื้อขายพรอมติดตั้งเครือขาย

สถานีฝนอัตโนมัติ จํานวน 

820 สถานี 

250,000,000.- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1.บ.ไนท แอคเซ็ส จํากัด 

2.บ.ล็อกซเลย จํากัด( 

มหาชน ) 

3.บ.เอเชียเมท จํากัด 

4.บ.ไทยอีควิพเมนต รีเสิรช 

จํากัด 

-บ.ไนท แอคเซ็ส จํากัด 

( 207,990,000.-บาท ) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนดไว 

สข.

135/2550 

136 ซื้อขายพรอมติดตั้งเครื่องมือ

ตรวจอากาศระบบวินดเชียร 

( WSAS ) ที่ทาอากาศยาน

เชียงใหม 1 ระบบ 

80,000,000.- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1.หจก. แอฟโกไทย  

( 79,250,000.-บาท ) 

2.บ.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

จํากัด ( 78,835,000.-บาท ) 

-บ.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

จํากัด ( 78,835,000.-บาท ) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนดไว 

สข.

136/2550 

137 ซื้อขายเครื่องถายเอกสารสี

ระบบดิจิตอล 

267,500.- สอบราคา 1.บ. ริโก ( ประเทศไทย ) 

จํากัด ( 267,500.-บาท ) 

2.บ.พี.พี.ซี.กรุงเทพ ( 2003 ) 

จํากัด ( 317,790 .-บาท ) 

-บ. ริโก ( ประเทศไทย ) 

จํากัด ( 267,500.-บาท ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

137/2550 

138 จางเหมาซอมแซม

เครื่องพิมพสําเนาระบบ

ดิจิตอล 

63,761.30- ตกลงราคา บ.ดูโปร ( ประเทศไทย )จํากัด 

( 63,761.30-บาท ) 

-บ.ดูโปร ( ประเทศไทย )

จํากัด 

( 63,761.30-บาท ) 

- สจ.

138/2550 

139 ซื้อขายรถยนตโดยสารไม

นอยกวาชนาด 12 ที่นั่ง 

จํานวน 7 คัน 

7,490,000.- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1.บ.โตโยตา  แอท ยูไนเต็ด 

จํากัด ( 7,479,000.-บาท ) 

2.บ.โตโยตา เค. มอเตอรส ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด 

( 7,474,000.-บาท )  

-บ.โตโยตา เค. มอเตอรส ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด 

( 7,474,000.-บาท ) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนดไว 

สข.

139/2550 

 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

140 จางเหมาซอมแซมเครื่อง  

Ion Exchange 

Chromatograph 

167,294.50- สอบราคา บ.อารเคมีกา อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด ( 167,000.-บาท ) 

-บ.อารเคมีกา อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด ( 167,000.-

บาท ) 

เปนผูเสนอราคารายเดียว

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

140/2550 

141 ซื้อขายวัสดุสํานักงานเพื่อใช 

ณ หองปฏิบัติงานของ

อุตุนิยมวิทยาทะเล 

26,210.72- ตกลงราคา บ.ปญญสพลเฟอรนิเทค จํากัด 

( 26,210.72-บาท ) 

-บ.ปญญสพลเฟอรนิเทค 

จํากัด 

( 26,210.72-บาท ) 

- สข.

141/2550 

142 ซื้อขายพรอมติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 

เครื่อง 

214,400.- สอบราคา 1.บ.เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด ( 212,400.-บาท ) 

2.บ.ใตฟา จํากัด ( 280,600.-

บาท ) 

-บ.เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด ( 212,400.-บาท ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

142/2550 

143 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 

รอบอาคารกองสื่อสาร

สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 

378,760.- สอบราคา 1.หจก.โองน้ําไทย 

( 391,360.-บาท ) 

2.บ.บรรทัดไทย จํากัด 

( 402,235.-บาท ) 

3.หจก.พี เซอรวิสวอเตอร คอม 

( 860,000.-บาท ) 

4.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

(376,899.-บาท ) 

5.หจก. เอ.เอ็ม. ซี. ซัพพลาย 

( 370,627.-บาท ) 

-หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

(376,899.-บาท ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

143/2550 

 
 



 

รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

144 จางเหมาจัดพิมพหนังสือ

การตูนเผยแพรความรู

อุตุนิยมวิทยา 

369,150.- วิธีพิเศษ บ.ดิจิดรีม จํากัด 

( 369,150.-บาท ) 

-บ.ดิจิดรีม จํากัด 

( 369,150.-บาท ) 

- สจ.

144/2550 

145 ซื้อขายคอมพิวเตอรแบบ

พกพา จํานวน 60 เครื่อง 

1,968,000.- สอบราคา 1.บ.เซ็นทรัล อินเตอร  

ซัพพลาย จํากัด ( 1,956,000.-

บาท ) 

2.บ.คาลมินอินเตอรเน็ตเวิรค 

จํากัด ( 2,054,000.-บาท ) 

3.บ.สมารท เทคโนโลยีโซลูชั่น 

จํากัด ( 2,070,000.-บาท ) 

4.บ. พีเอ คอรปอเรชั่น ซิสเต็ม 

จํากัด ( 2,778,000.-บาท ) 

5.บ.ลีลานันท จํากัด  

( 2,952,000.-บาท ) 

-บ.เซ็นทรัล อินเตอร  

ซัพพลาย จํากัด 

( 1,956,000.-บาท ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

145/2550 

146 ซื้อขายโตะทํางาน 2 ลิ้นชัก 33,983.20- ตกลงราคา บ. ปญญสพลเฟอรนิเทค 

จํากัด 

( 33,983.20-บาท ) 

-บ. ปญญสพลเฟอรนิเทค 

จํากัด 

( 33,983.20-บาท ) 

- สข.

146/2550 

147 จางเหมาซอมแซมปายชื่อ

อาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา 

284,793.- สอบราคา 1.หจก.เอ เอ็ม ซี ซัพพลาย 

( 256,693.-บาท ) 

2.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 249,000.-บาท ) 

-หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 249,000.-บาท ) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

147/2550 

 

 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

148 ซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร

ชนิดพกพาและเครื่องฉาย

ภาพ ( Multimedia 

Projector ) 

203,000.- 

 

สอบราคา 1.บ. แกรนดวิสตา โซลูชั่น 

จํากัด ( 165,636.-บาท ) 

2.หจก.ดับบลิวเอส มัลติมีเดีย 

แอนดเซอรวิส 

( 171,959.-บาท ) 

3.บ.ยูเอฟโอ จํากัด 

( 175,801.-บาท ) 

4.บ.เฟสท คอมพิวเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด 

( 180,188.-บาท ) 

5.บ. ดิจิตอล ซิสเท็มส จํากัด  

( 177,085.-บาท ) 

6.บ.เท็นซอฟท จํากัด  

( 177,288.-บาท ) 

7.บ.ลีลานันท จํากัด 

( 188,840-บาท ) 

8.บ.ปรามิด ซัพพลาย แอนด 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

( 190,000.-บาทท ) 

9.บ.ท็อป เอ.วี.ซิสเท็มส จํากัด 

( 191,316.-บาท ) 

-บ. แกรนดวิสตา โซลูชั่น 

จํากัด ( 165,636.-บาท ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

148/2550 

 

 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

149 ซื้อขายเครื่องกระจาย

สัญญาณคอมพิวเตอร 8 

พอรท 

7,600.- ตกลงราคา บ.พรพิพัฒน เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด ( 7,600.-บาท ) 

-บ.พรพิพัฒน เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด ( 7,600.-บาท ) 

- สข.

149/2550 

 

150 ซื้อขายกลองดิจิตอลแบบ 

SLR 

58,700.- ตกลงราคา บ.นิคส ( ไทยแลนด ) จํากัด 

( 58,700.-บาท ) 

-บ.นิคส ( ไทยแลนด ) 

จํากัด 

( 58,700.-บาท ) 

- สข.

150/2550 

151 ซื้อขายและปรับปรุง

โปรแกรมการใชงานในการ

แปลงขอมูลเครือขายเรดาร

เปนสารสนเทศ ( GIS ) 

9,500,000.- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1.บ.ไทยอีควิพเมนต รีเสิรช  

จํากัด 

( 9,499,460.-บาท ) 

-บ.ไทยอีควิพเมนต รีเสิรช  

จํากัด 

( 9,499,460.-บาท ) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนดไว 

สข.

151/2550 

152 ซื้อขายพรอมติดตั้งระบบ

เครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ 87 สถานี 

185,000,000.- 

เงินงบประมาณ

ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ.2550 

( 37,000,000.-

บาท ) ผูกพัน

งบประมาณ

ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ.2551 

( 148,000,000.-

บาท ) 

ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1.บ.ไทยอีควิพเมนต รีเสิรช  

จํากัด (  174,731,000.-

บาท ) 

2.บ.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

(179,900,000.-บาท ) 

 

-บ.ไทยอีควิพเมนต รีเสิรช 

จํากัด 

( 174,731,000.-บาท ) 

เปนไปตามระเบียบที่

ราชการกําหนดไว 

สข.

152/2550 



 

 

 

153 

 

 

จางเหมาจัดทําโครงการ

ประชาสัมพันธเพื่อ

เสริมสรางภาพลักษณ

องคกรและประชาสัมพันธ

เพื่อแจงเตือนภัยประชาชน

ทางสื่อโทรทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,000.- 

 

 

วิธีพิเศษ 

 

 

บ.ญดา มีเดีย จํากัด 

( 500,000.-บาท ) 

 

 

-บ.ญดา มีเดีย จํากัด 

( 500,000.-บาท ) 

 

 

- 

 

 

สข.

153/2550 

 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2549 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2550) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

154 จางเหมาปรับปรุงหอง

ปฏิบัติงานของศูนย

อุตุนิยมวิทยาทะเล 

1,999,000.- สอบราคา 1.โมเดิรน 456 จํากัด 

( 1,520,000.-บาท ) 

2.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 1,630,670.-บาท ) 

-บ. โมเดิรน 456 จํากัด 

( 1,520,000.-บาท ) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.

154/2550 

155 จางเหมาซอมแซมลิฟท 

จํานวน 4 ตัว ของอาคาร 50 

ป อุตุนิยมวิทยา 

485,402.50- สอบราคา บ.โอ เอ็ม ซี ซันยู เอลลิเวเตอร 

จํากัด ( 465,000.-บาท ) 

-บ.โอ เอ็ม ซี ซันยู เอลลิเว

เตอร จํากัด ( 465,000.-

บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.

155/2550 

156 ซื้อขายเสาไฟฟาพรอมโปะ

ไฟ 

280,000.- สอบราคา 1.บ.บางกอกไลท เทรดดิ้ง

จํากัด ( 280,000.-บาท ) 

2.บ.ยูนิตี้ ฟลด เซอรวิส จํากัด 

( 285,000.-บาท ) 

 

-บ.บางกอกไลท เทรดดิ้ง

จํากัด ( 280,000.-บาท ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สข.

156/2550 

157 ซื้อขายเทอรโมมิเตอรวัด

อุณหภูมิดิน จํานวน 10 ชุด 

429,430.- สอบราคา 1.หจก.เอ็น แอนด เอ ไซเอ็น

ติฟค ( 428,080.-บาท ) 

2.บ.เอ็นเทค แอสโซซิเอท 

จํากัด ( 573,520.-บาท ) 

-หจก.เอ็น แอนด เอ ไซเอ็น

ติฟค ( 428,080.-บาท ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สข.

157/2550 

158 จางเหมาซอมแซมตู

คอนโทรล ATS  

222,239.- วิธีพิเศษ หจก.ประเสริฐอะไลด  

( 219,885.-บาท ) 

-หจก.ประเสริฐอะไลด  

( 219,885.-บาท ) 

- สจ.

158/2550 

159 ซื้อขายอะไหลเครื่องมือ

ตรวจอากาศอัตโนมัติ 

( AWOS ) จํานวน 2 รายการ 

418,798.- สอบราคา หจก. ไซแอนติฟค รีเสิรช 

( 418,798.-บาท ) 

-หจก. ไซแอนติฟค รีเสิรช 

( 418,798.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สข.

159/2550 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1 เชาเวลาจัดรายการ

วิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุนิยมวิทยา จังหวัดชุมพร 

173,250.-/เดือน ตออายุสัญญา 

ระยะเวลา 2 ป 

เริ่ม 1 พ.ย. 50- 

31 ต.ค.52 

 

บ.มินิทแมน จํากัด 

173,250.-/ เดือน 

-บ.มินิทแมน จํากัด 

173,250.-/ เดือน 

- สช.

1/2551 

ลง 16 

ตุลาคม 

2550 

2 จางเหมาบํารุงรักษาแทน

พิมพ ยี่หอ MULTI 1860 

7,704.- ตกลงราคา นายมานิตย สมภาคภูมิ 

( รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส ) 

นายมานิตย สมภาคภูมิ 

( รานนิตยชัย ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส ) 

- สจ.

2/2551 

ลง 19 

ต.ค.2550 

3        

4        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

5 ซื้อขายอะไหลเครื่องสํารอง

ไฟฟาอัตโนมัติ ( UPS )  

จํานวน1 เครื่อง 

140,277.- วิธีพิเศษ - -บ. โซโคเมค ยูนิทรีโอ 

จํากัด ( 140,277.-บาท ) 

- สข.

5/2551ลง

วันที่16 

พ.ย.2550 

6 จางเหมาซอมแซมสํานักงาน

เลขานุการกรม ชั้น4 อาคาร 

50 ป 

449,400.- 307,625.- 1.หจก. ยูเด็คคอรดดีไซน 

( 426,448.50-) 

2.บ.ซีวิล เมคเคอร จํากัด 

(481,431.28-) 

3.หจก.ฟลิมเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

(467,748.36-) 

4.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

(379,070.-) 

5.บ.ไตตงอลูมินั่ม แอนด 

เดคคอร จํากัด 

(307,625.-) 

6.บ.โมเดิรน 456 จํากัด 

(346,000.-) 

-บ.ไตตงอลูมินั่ม แอนด 

เดคคอร จํากัด 

( 307,625.-บาท ) 

 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.

6/2551 

ลงวันที่4 

พ.ย.2550 

 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

7 จางเหมาซอมโรงเก็บ

เครื่องยนตละพื้นที่หนา 

อาคาร 

460,297.95- สอบราคา 1.บ.โพรมิเนนท เอ็นจิเนียริ่ง 

( 396,796.39-บาท ) 

2.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 433,240.-บาท ) 

-หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 433,240.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.

7/2551 

ลงวันที่5 

พ.ย.2550 

8 เชาใชบริการ Public IP 

ระหวางประเทศ 

569,967.60- สอบราคา 1.บ.เคเอสซี คอมเมอรเชียล 

อินเตอรเนต จํากัด 

( 569,967.60-บาท ) 

2.บ.เบญจะ ไอ.ที.จํากัด 

(674,100.-บาท ) 

-บ.เคเอสซี คอมเมอรเชียล 

อินเตอรเนต จํากัด 

( 569,967.60-บาท ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สช.

8/2551 

ลงวันที่1 

พ.ย.2550 

9 จางเหมาจัดสง วัสดุอุปกรณ

และเครื่องมือตรวจอากาศ

ตางๆ 

1,500,000.- สอบราคา  -บ.ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส 

จํากัด ( 367.-บาท/กิโลกรัม ) 

 สจ.

9/2551 

ลงวันที่29 

ต.ค.2550 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

10 จางเหมาบํารุงรักษาลิฟท 4 

เครื่อง 

100,000.-/10 

เดือน 

ตกลงราคา บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร 

แอนด เอสเคเลเทอร จํากัด 

100,000.-/10 เดือน 

บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร 

แอนด เอสเคเลเทอร จํากัด 

 

 สจ.

10/2551 

ลงวันที่20 

ธ.ค.2550 

11 เชาใชบริการเครื่องถาย

เอกสาร จํานวน 16 เครื่อง 

1,440,000.- สอบราคา  บ.อินเตอร ฟารอีสท วิศว

การ(จํากัด) 0.56บาท/แผน/

เดือน 

 สช.

11/2551 

ลงวันที่24 

ต.ค. 2550 

12 จางเหมาบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอรในโครงการนํา

รองติดตั้งสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

465,668.28- วิธีพิเศษ บ.ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 

( 439,166.67-บาท ) 

บ.ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 

( 439,166.67-บาท ) 

จําเปนตองจางผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน 

สจ.

12/2551

ลงวันที่ 

22 ต.ค.

2550 

13 จางเหมาปรับปรุงหอง

ประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 50 ป 

อุตุนิยมวิทยา 

1,064,633.95- สอบราคา 1.บ.โมเดิรน 456 จํากัด 

( 970,000.-บาท ) 

2.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 1,021,385.-บาท ) 

3.บ.ท็อป เอ. วี. ซิสเท็ม จํากัด 

( 914,823.25-บาท ) 

บ.ท็อป เอ. วี. ซิสเท็ม จํากัด 

( 914,823.25-บาท ) 
เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.

13/2550 

ลงวันที่ 3 

ธ.ค. 2550 

 

 
 
 
 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

14 จางเหมาบํารุงรักษาเครือขาย

หลักภายในกรมอุตุนิยมวิทยา 

423,720.-/12 

เดือน 

สอบราคา 1.บ.คอม เทรดดิ้ง จํากัด 

( 384,000.-/12 เดือน หรือ 

32,000/เดือน ) 

2.บ.ดีเอ็กซพี (ไทยแลนด ) 

( 299,600.-/12 เดือนหรือ 

24,966.67-/เดือน ) 

3.บ.ไอที สแควร จํากัด 

( 427,500.-/12 เดือน หรือ 

35,625.-/เดือน ) 

-.บ.ดีเอ็กซพี (ไทยแลนด ) 

( 299,600.-/12 เดือนหรือ 

24,966.67-/เดือน ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.

14/2551 

ลงวันที่24 

ต.ค.2550 

15 เชาใชบริการสื่อสารผาน

ดาวเทียมแบบ VSAT จํานวน 

5 แหง 

1,140,000.- 

หรือเดือนละ 

95,000 

สอบราคา  -บ.เอส ที ซี เน็ทเวิรค จํากัด 

( 1,027,200.-บาท หรือเดือน

ละ 85,600.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สช.

15/2551 

ลงวันที่29 

ต.ค.2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

16 จางเหมาบริการทําความ

สะอาด 

1,920,000.-/ 

12 เดือน 

สอบราคา 1.บ. เอส.เอ็น.ที.กรุป จํากัด 

2.บ.แพลตินั่ม สแตนดารด 

เซอรวิส จํากัด 

3.บ.พี.เอ.อี.( เทรดดิ้ง ) จํากัด 

4.บ.เมโทร แอดมินิส เทรทีฟ 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

5.หจก.กําแพงเพชร คลีนนิ่ง 

เซอรวิส 

6.หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี 

7.บ.โปรแครสเปเชียลตี้ จํากัด 

8.บ.ซี.เค.ฟสเนส 2003 จํากัด 

9.หจก.โชคชัยคลีนนิ่ง 

-บ.โปรแครสเปเชียลตี้ จํากัด 

( 117,960.-บาท/เดือน รวม

ทั้งหมด1,336,880.-บาท/11

เดือน10วัน) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.

16/2551 

ลงวันที่26 

ต.ค.2550 

17 เชาใชบริการอินเตอรเน็ต 64,680.-/2เดือน 

( เดือนละ 

32,340.-) 

ตกลงราคา บ.กสท โทรคมนาคม จํากัด 

( มหาชน ) 

-บ.กสท โทรคมนาคม จํากัด 

( มหาชน ) 32,340.-บาท/

เดือน 

- สช.

17/2551

ลงวันที่ 

12 พ.ย.

2550 

18 จางแหมาบํารุงรักษาระบบ

เตือนอัคคีภัย( แบบไมรวม

อะไหล) 

35,845.- 

2ครั้ง/ป 

ตกลงราคา บ.โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด บ.โปร-เมทริค ซิสเต็มส 

จํากัด 

- สจ.

18/2551 

ลงวันที่ 1 

พ.ย.2550 

 
 

 



 
 

รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

19 เชาเครื่องโทรสาร จํานวน 5 

เครื่อง 

 ตกลงราคา  หจก.พรลาภพัฒนาภัณฑ 

( 99,510.-บาท/12 เดือน ) 

- สช.

19/2551 

ลงวันที่9 

พ.ย.2550 

20 เชาใชบริการ Leased Line 

โครงการพยากรณ

อุตุนิยมวิทยาอุทกดวยระบบ

โทรมาตรเพื่อลดภัยพิบัติ  

340,260.-/2

เดือน 

วิธีพิเศษ -บ.ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น 

ไฮเวย จํากัด 

( 170,130.-บาท/เดือน ) 

-บ.ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น 

ไฮเวย จํากัด 

( 170,130.-บาท/เดือน ) 

- สช.

20/2551 

ลงวันที่20 

พ.ย. 2550 

21 เชาใชเครื่องโทรสาร จํานวน 

1 เครื่อง 

 ตกลงราคา  หจก.พรลาภพัฒนาภัณฑ 

( 2,033.-บาท/ เดือน )รวม

24,396.-บาท/12 เดือน 

- สช.

21/2551 

ลงวันที่ 9 

พ.ย. 2550 

22. จางเหมาปรับปรุงโครงการ

พิพิธภัณฑแหงการเรียนรู

อุตุนิยมวิทยา 

16,842,500.- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

 -กิจการรวมคา ( หจก.สกล 

คอนสตรัคชั่น กับ บริษัท โอ

เรียลเต็ล อินเตอรเนชั่นแนล 

คอนแทร็คส จํากัด ) 

14,499,999.-บาท  

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.

22/2551 

ลงวันที่ 7 

พ.ย. 2550 

 
 
 
 
 
 

 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

23 ซื้อขายพรอมติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 

เครื่อง 

119,000.- สอบราคา -บ. เอส.บี 109 เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด ( 117,800.-บาท ) 

-บ. เอส.บี 109 เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด ( 117,800.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สข.

23/2551 

ลงวันที่ 

14 พ.ย. 

2550 

24        

25 จางเหมาปรับปรุงซอมแซม

หองน้ําหอประชุมใหญ 

999,647.50- สอบราคา 1.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 979,999.-บาท ) 

2.บ.ซีวิล เมคเคอร จํากัด 

( 1,114,353.48-บาท ) 

-หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

( 979,999.-บาท ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.

25/2551

ลงวันที่ 

14 พ.ย. 

2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

26 ซื้อขายพรอมติดตั้งระบบ

คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศกรมอุตุนิยมวิทยา 

992,500.- สอบราคา  -บ.เท็นซอฟท จํากัด 

( 678,915.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

26/2551 

ลงวันที่14 

พ.ย. 2550 

27 ซื้อขายครุภัณฑ จํานวน 2 

รายการ ( เครื่องฉายภาพสาม

มิติ , โตะวางอุปกรณพรอมตู

เก็บอุปกรณมีลอเลื่อน ) 

208,500.- สอบราคา 1.บ.พรีวิวซิสเท็มส จํากัด 

2.บ.เอ็กซเซลพอยท (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

บ.พรีวิวซิสเท็มส จํากัด 

( 1.เครื่องฉายภาพสามมิติ  

43,000.-บาท 

   2. โตะวางอุปกรณพรอมตู

เก็บอุปกรณมีลอเลื่อน  

  5,500.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

27/2551 

ลงวันที่ 6 .

ค. 2550 

28        

29 ซื้อขายครุภัณฑคอมพิวเตอร 

จํานวน 2 รายการ 

505,682.- สอบราคา 1.บ.แอนสัน จํากัด 

(366,582.-บาท)ไมเสนอ

รายการที่ 2,3 

2.บ.เท็นซอฟท จํากัด 

(446,083.-บาท)ไมเสนอ

รายการที่2 

3.บ.พรพิพัฒน จํากัด 

(504,200.-บาท) 

บ.เท็นซอฟท จํากัด 

(211,004.-บาท)ไดรายการที่

4,6  

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

29/2551 

ลงวันที่20 

พฤศจิกายน 

2550 

 
 
 
 



 
รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

30 ซื้อขายครุภัณฑคอมพิวเตอร 

จํานวน 2 รายการ 

 สอบราคา บ.พรพิพัฒน เอ็นจิเนียริ่ง  

จํากัด 

บ.พรพิพัฒน เอ็นจิเนียริ่ง  

จํากัด ( 138,200.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สข.

30/2551 

ลงวันที่ 

14 พย.

2550 

31 ซื้อขายครุภัณฑคอมพิวเตอร 

จํานวน 2 รายการ 

505,682.- สอบราคา 1.บ.แอนสัน จํากัด 

2.บ.เท็นซอฟท จํากัด 

3.บ.พรพิพัฒน เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด 

 

-บ.แอนสัน จํากัด 

( 38,948.-บาท ) 

รายการที่1 ฮารดดิสก 5 ชุด 

( 31,565.-บาท ) 

รายการที่3 เครื่องกระจาย

สัญญาณคอมพิวเตอร 16 

พอรท 1 เครื่อง 

( 7,383.-บาท ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สข.

31/2551 

ลงวันที่ 

19 พ.ย. 

2550 

32 จางเหมาปรับปรุงซอมแซม

หองน้ํา ชั้น1 อาคาร 50 ป 

อุตุนิยมวิทยา 

913,637.- สอบราคา 1.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

(846,000.-บาท) 

2.บ.ซีวิลเมคเคอร จํากัด 

(870,818.04บาท) 

3.หจก.เอ เอ็ม ซี ซัพพลาย 

(872,050.-บาท) 

หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

(846,000.-บาท) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.

32/2551 

ลงวันที่  

28 พ.ย.

2550 

33 ซื้อขายเครื่องสแกนเนอร

สําหรับใชงานในระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน 

125 เครื่อง 

375,000.- สอบราคา 1.บ. ซิสเนค อินฟอรเมชั่น 

( 425,000.-บาท ) 

2.บ.คอน แอนด คอมเน็ต 

เทคโนโลยี จํากัด 

( 374,500.-บาท ) 

-บ.คอน แอนด คอมเน็ต 

เทคโนโลยี จํากัด 

( 374,500.-บาท ) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สข.

33/2551 

ลงวันทื่16 

พ.ย.2550 



 

รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

34  จางเหมากอสรางอาคาร

ฝกอบรมและหอพัก 1 หลัง

ของศูนยเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติ ณ กรม

อุตุนิยมวิทยา บางนา 

กรุงเทพฯ 

32,485,000.- ประกวดราคา

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1.บ.นพธนาจ จํากัด 

(29,942,099.99-บาท ) 

2.บ.ธัญญ กรุป จํากัด 

( 29,942,099.99-บาท ) 

3.หจก. เอ็น เอส เจ คอน

สตรั๊คชั่น ( 29,942,099.99-

บาท) 

4.บ.ช. กิจรวมมิตร จํากัด  

( 29,942,099.-บาท ) 

5.หจก.บุญทิพย  

( 29,942,000.-บาท ) 

6.บ.ส. สหมิตรวัฒนากอสราง 

(2522) ( 29,942,000.-บาท ) 

7.บ. ธงชัยซัพพลาย ( 1978 ) 

( 29,942,000.-บาท ) 

8. บ. มหาฤกษ ดํารงพัฒนา 

จํากัด ( 29,940,000.-บาท ) 

9.หจก.วีรเสถียร  

( 29,940,000.-บาท ) 

10.บ.อ. อารคอน จํากัด 

(  29,930,000.-บาท ) 

11.หจก.ตั้งสมบุญกอสราง 

( 29,500,000.-บาท ) 

 

-บ. ไดมอนด ฟวเจอร คอน

สตรัคชั่น จํากัด  

( 29,942,100.-บาท ) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.

34/2551 

ลงวันที่ 

15 พ.ย. 

2550 

 



 

รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

    12. บ.มหาพร จํากัด 

( 29,450,000.-บาท ) 

13.บ.เจ เอส เจ แอนด ที คอน

สตรัคชั่น จํากัด 

( 28,999,000.-บาท ) 

14. บ. เจมิไนย แอนด แอสโซ

ซิเอท จํากัด 

( 28,970,000.-บาท ) 

15. บ. ไดมอนด ฟวเจอร คอน

สตรัคชั่น จํากัด  

( 29,942,100.-บาท ) 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

35 จางเหมาบริการทําความ

สะอาด สํานักอุตุนิยมวิทยา

ขนสง 

486,000.-/12

เดือน 

สอบราคา 1.บ. บิค คลีนจํากัด 

(36,178.-บาท/เดือน) 

2.บ.โปรแคร สเปเชียลตี้ จํากัด 

( 31,160.-บาท/เดือน) 

3.หจก.ฟนิกส เอส แอน ซี 

(446,832.-บาท/เดือน) 

-บ.โปรแคร สเปเชียลตี้ 

จํากัด 

( 31,160.-บาท/เดือน) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.

35/2551 

ลงวันที่ 

20 พ.ย. 

2550 

36 จางเหมาซอมและบํารุงรักษา

ระบบตรวจแผนดินไหว

อัตโนมัติ 

2,520,000.-/1ป 

หรือเดือนละ

210,000.- 

(เริ่ม 1ต.ค.2550

ถึง30 ก.ย.

2551 ) 

ประกวดราคา บ.ยูไนเต็ด อินเตอร เทค จํากัด 

(2,520,000.-) 

-บ.ยูไนเต็ด อินเตอร เทค 

จํากัด  (2,520,000.-) 

เวลา 10 เดือน 19 วัน 

( 205,000.-/เดือน หรือ 

2,179,833.33- ( ยอมลด

ราคา ) 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.

36/2551

ลงวันที่ 

20 พ.ย.

2550 

37 ซื้อขายวัสดุไฟฟา 1,500เมตร 160,500.- สอบราคา 1.บ.พี เอส เพาเวอรลายส 

จํากัด( 164,031.- ) 

2.บ.ท็อป เอ วี ซิสเท็ม จํากัด 

(  159,540.- ) 

3.หจก. แอฟโกไทย  

( 117,165.- ) 

4.บ.เครสโก คอรปอเรชั่น 

จํากัด (  158,175.-) 

-หจก. แอฟโกไทย  

( 117,165.- ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สข.

37/2551 

ลงวันที่ 

23 พ.ย.

2550 

 
 
 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

38 เชาใชบริการอินเตอรเน็ตที่

ความเร็ว 1 Mbps.พรอม

สายสัญญาณ Leased Line 

390,510.-/ป สอบราคา บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด 

( มหาชน) 31,351.-/เดือน 

หรือ 376,212.-/ป 

 

บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด 

( มหาชน) 31,351.-/เดือน 

 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สช.

38/2551 

ลงวันที่6 

ธ.ค.2550 

39 ซื้อขายอะไหลเครื่องมือ

ตรวจอากาศอัตโนมัติ 

( WSAS ) จํานวน 2 ชุด 

26,750.- ตกลงราคา หจก.ธาราธร (26,750.-บาท) หจก.ธาราธร (26,750.-บาท) - สข.

39/2551 

ลงวันที่ 

28 พ.ย. 

2550 

40 จางเหมากอสรางกําแพงกัน

ดินบริเวณอาคารสถานี

วิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ. เอ็ม. 

ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา 

กรุงเทพฯ 

3,456,500.- ประกวดราคา 1.บ. ชินทรัพยวัฒนา จํากัด 

( 3,456,000.-บาท ) 

2.กิจการรวมคา GTYN 

( 3,455,500.-บาท  ) 

.กิจการรวมคา GTYN 

( 3,455,500.-บาท  ) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สจ.

40/2551 

ลงวันที่ 

26 พ.ย. 

2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

        

42 ซื้อขายแกสไฮโดรเจน 2,500 

ทอ 

450,000.- สอบราคา บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แกส  

จํากัด (มหาชน) 180.-/ทอ

=450,000.- 

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล 

แกส จํากัด (มหาชน) 

450,000.- 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่ทาง

ราชการกําหนดไว 

สข.

42/2551

ลงวันที่ 

18 

ธันวาคม 

2550 

        

44 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ

วงจรปดของกรมฯ 

13,482.- ตกลงราคา บ.คอน แอนด คอมเน็ต เทค

โนโลยี่ จํากัด  13,482.- 

บ.คอน แอนด คอมเน็ต เทค

โนโลยี่ จํากัด  13,482.- 

- สข.

44/2551 

ลงวันที่ 

19 

ธันวาคม 

2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการทําสัญญาซื้อ/จาง เดือนตุลาคม  2550 - ปจจุบัน 

(ปงบประมาณ  2551) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

        

        

        

 
 
 


