
รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1 เชาเครื่องโทรสาร 5 เครื่อง 82,176.- ตกลงราคา หจก.พรลาภพัฒนภัณฑ 

82,176.-  (6,848/เดือน) 

หจก.พรลาภพัฒนภัณฑ 

82,176.-  (6,848/เดือน) 

- สช.1/2552 

 4 พ.ย.51 

2 จางเหมาบํารุงรักษาเชิง

ปองกันระบบสัญญาณ

อัคคีภัย 2 ครั้ง/ป ณ อาคาร 

50 ป และอาคารหอประชุม 

35,845.- ตกลงราคา บจก. โปร-เมทริค ซิสเต็ม 

35,845.-/12 เดือน 

บจก.โปร-เมทริค ซิสเต็มส 

35,845.-/12 เดือน 

                  - สจ.2/2552 

 3 พ.ย.51 

3 จางเหมาบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอรอุปกรณพรอม 

Software ที่อยูในโครงการ

นํารองการติดตั้งสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

468,600.-/11

เดือน 

วิธีพิเศษ บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส 

 

บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส 

511,200.- (42,600/เดือน) 

- สจ.3/2552  

21 พ.ย.51 

4 เชาเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 16,435.20 ตกลงราคา หจก.พรลาภพัฒนภัณฑ 

16,435.20.-(1,369.60/เดือน) 

หจก.พรลาภพัฒนภัณฑ 

16,435.20.-(1,369.60/

เดือน) 

- สช.4/2552 

5 พ.ย.51 

5 จางเหมาบํารุงรักษาลิฟท 

จํานวน 4 เครื่อง 

99,510.- ตกลงราคา บจก.สยามเอลเลเวเตอร 

แอนด เอสเคเลเทอร 

99,510.-(8,292.50/เดือน) 

บจก.สยามเอลเลเวเตอร 

แอนด เอสเคเลเทอร 

99,510.-(8,292.50/เดือน) 

- สจ.5/2552 

6 พ.ย.51 

6 จางเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัย ณ กรม

อุตุนิยมวิทยา 

1,163,040.- 

( 96,920/

เดือน) 

กรณีพิเศษ องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึกในพระบรมราชูปถัมภ 

1,163,040.-(96,920/เดือน) 

องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึกในพระบรมราชูปถัมภ 

1,163,040.-(96,920/เดือน) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.6/2552 

29 ธ.ค.51 

 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

7 จางเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัย ณ สํานัก

อุตุนิยมวิทยาขนสง 

287,760.- กรณีพิเศษ องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึกในพระบรมราชูปถัมภ 

287,760.-(23,980/เดือน) 

องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึกในพระบรมราชูปถัมภ 

287,760.-(23,980/เดือน) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.7/2552 

29 ธ.ค.51 

8 เชาเครื่องถายเอกสาร 

(จํานวน 16 เครื่อง) 

1,440,000.- สอบราคา บจก.อินเตอรฟารอีสท  

วิศวการ 1,440,000.-/12 เดือน 

บจก.อินเตอรฟารอีสท  

วิศวการ 1,440,000.-/12 

เดือน 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.8/2552 

26 พ.ย.51 

9 เชาใชบริการ Public IP 

ระหวางประเทศ 

562,392.-/ป 

หรือ46,866.-/

ด. 

สอบราคา 1.บจก.เคเอสซี คอมเมอรเชียล 

อินเตอรเนต 562,392.-/ป 

(46,866/เดือน) 

2.บจก.เบญจะ ไอ. ที. 

693,360.-/ป(54,000.-/ด.) 

บจก.เคเอสซี คอมเมอรเชียล 

อินเตอรเนต 562,392.- 

(46,866/เดือน) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.9/2552 

21 พ.ย.51 

10 จางเหมาจัดสงวัสดุอุปกรณ

และเครื่องมือตรวจอากาศ

ตางๆ 

1,500,000.- สอบราคา 1.บจก.ไดมอนด ชิปปง 

เซอรวิส  335.-/กิโลกรัม 

 2.หจก.บริลเลี่ยน ทราน

สปอรต 586.-/กิโลกรัม 

3.บจก.บางกอกขนยาย 

ไมเสนอราคาตอนน.1 กก. 

บจก.ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส 

335.-/กิโลกรัม 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.10/2552 

4 ธ.ค.51 

11 เชาใชบริการสื่อสารขอมูล

อินเตอรเน็ตที่ความเร็ว 1 

Mbps 

336,000.- สอบราคา บมจ.กสท โทรคมนาคม 

305,280.-(25,440/เดือน) 

บมจ.กสท โทรคมนาคม 

305,280.-(25,440/เดือน) 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอ

รายละเอียดถูกตองตาม

ประกาศที่ทางราชการ

กําหนดไว 

สช.11/2552 

27 พ.ย.51 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

12 จางเหมาบริการทําความ

สะอาด 

1,920,000.- สอบราคา 1.บจก.แพลตินั่ม สแตนดารด 

เซอรวิส 1,728,000.- 

2.บจก.ทองแทง 1,631,760.- 

3.บจก.มัดชา เซอรวิส 

1,671,360.- 

4.บจก.คอมเมอรเชียล แอนด 

อินดัสเทรียล ซัพพอรท จํากัด 

1,647,372.- 

5.บจก.109 คอนเซาท แอนด 

เซอรวิส 1,843,704.45 

6.บจก.โปรแครสเปเชียลตี้  

1,449,120.- 

7.บจก.พีเออี (เทรดดิ้ง)  

1,714,354.- 

8.หจก.เอกมังกร 1,657,392.- 

บจก.โปรแครสเปเชียลตี้ 

1,449,120.-/12 เดือน 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.12/2552 

1 ธ.ค.51 

13 จางเหมาบริการทําความ

สะอาด สํานักอุตุนิยมวิทยา

ขนสง 

486,000.-/1ป สอบราคา 1.บจก.ทองแทง 357,552.- 

2.บจก.พีเออี(เทรดดิ้ง) 

   400,000.- 

3.บจก.โปรแครสเปเชียลตี้ 

   407,520.- 

4.หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี 

   431,424.- 

บจก.พีเออี (เทรดดิ้ง) 

33,333.-/เดือน 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.13/2552 

3 ธ.ค.51 

 
 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

14 จางเหมาบํารุงรักษาและ

ซอมระบบปรับอากาศแบบ

ทําความเย็นรวมดวยน้ํา 

1,920,000.- สอบราคา 1.บจก.เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง 

2.บจก.คิว.เอ็ม แอร เอ็นจิ

เนียริ่ง 

3.บจก.johnson Controls 

International (Thailand) 

 

บจก.เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง 

140,000.-/เดือน 

(1,680,000.-) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.14/2552 

19 พ.ย.51 

15 จางเหมาบํารุงรักษา

เครือขายหลักภายในกรม

อุตุนิยมวิทยา 

450,000.- สอบราคา 1.บจบก.ดีเอ็กซพี (ไทยแลนด) 

29,425.-/เดือน 

2.บจก.ไอที สแควร 

  34,240.-/เดือน 

บจก.ดีเอ็กซพี (ไทยแลนด) 

29,425.-/เดือน 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.15/2552 

17 พ.ย.51 

16 จางเหมาซอมแซมระบบ

คอมพิวเตอรที่ใหบริการเวลา

อางอิง 

601,340.- สอบราคา 1.บจก.คอน แอนด คอมเน็ต 

เทคโนโลยี 592,780.- 

2.บจก.โปรเฟสชั่นนัล 

คอมพิวเตอร 600,000.- 

บจก.คอน แอนด คอมเน็ต 

เทคโนโลยี 592,780.-/30วัน 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.16/2552 

19 พ.ย.51 

17 จางเหมาบํารุงรักษาแทน

พิมพออฟเซท ยี่หอ MULTI 

1860 

9,095.- สอบราคา รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส 8,500.- 

รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส 8,500.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.17/2552 

5 พ.ย.51 

 

 

 
 
 



 
รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

18 ซื้อเครื่องเรดารตรวจอากาศ

ชนิดC-Band พรอมหอเรดาร 

1 ชุด สําหรับติดตั้งที่

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

135,000,000.- ประกวดราคา 1.บจก.จีโนแมทซ 

134,100,000.- 

2.บจก.มารวิน เทคโนโลยี 

132,947,500.- 

บจก.มารวิน เทคโนโลยี 

132,947,500.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.18/2552 

3 พ.ย.51 

19 ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWOS)1 ชุด ที่

จังหวัดขอนแกนและ

เชื่อมโยงเครือขายขอมูลไปที่

จังหวัดอุดรธานี 

25,000,000.- ประกวดราคา 1.บจก.ไทยอีควิพเมนต รีเสิรช 

    24,875,000.- 

2.บจก.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

24,663,500.- 

บจก.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

24,663,500.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.19/2552 

3 พ.ย.51 

20 จางเหมาซอมแซมทางเทา

หลังอาคารกองการสื่อสาร

สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 

147,296.20 สอบราคา หจก.ฟลิมเอ็นจิเนียริ่ง 

153,566.40 

หจก.ฟลิมเอ็นจิเนียริ่ง 

153,566.40 

เปนผูเสนอรายเดียว

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.20/2552 

18 พ.ย.51 

21 จางเหมาซอมแซมระบบ

ปองกันฟาผา ณ ทาอากาศ

ยานระนอง 

1,121,884.30 สอบราคา 1.บจก.กรุปเซเวน เทเลคอม

เทค 

1,120,000.- 

2.บจก.แสงเพชรอิเลคทริค 

แอนด คอนสตรัคชั่น 

1,166,514.- 

3.บจก.จีโอเนท 1662,773.31 

บจก.กรุปเซเวน เทเลคอมเทค 

1,120,000.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.21/2552 

14พ.ย.51 

 

 



 

 

รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

22 ซื้อขายอะไหลเครื่องสงวิทยุ

กระจายขาวอากาศ จํานวน 

79 รายการ 

411,457.80 สอบราคา บจก.เยเนอราลอีเล็คทรอนิกส 

353,100.- 

บจก.เยเนอราลอีเล็คทรอนิกส 

353,100.- 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอ

รายละเอียดถูกตองตาม

ประกาศที่ทางราชการ

กําหนดไว 

สข.22/2552 

12 ธ.ค.51 

23 ซื้อทอแกสไฮโดรเจน จํานวน 

2,500 ทอ 

450,000.- สอบราคา บริษัท อินดัสเตรียลแกส

(มหาชน)จํากัด 

450,000.- 

บริษัท อินดัสเตรียลแกส

(มหาชน)จํากัด 

450,000.- 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอ

รายละเอียดถูกตองตาม

ประกาศที่ทางราชการ

กําหนดไว 

สข.

23/25552 

24 ธ.ค.52 

24 จางเหมาพนักงานขับรถยนต

ราชการที่ ขส. 

336,000.- สอบราคา 1.บจก.สปดี้ แพคเก็จ เอ็กซ

เพรส  260,762.40 

2.บจก.สยามราชธานี 

359,520.- 

บจก.สปดี้ แพคเก็จ เอ็กซ

เพรส  260,762.40 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.24/2552 

 26 พ.ย.51 

25 เชาใชบริการเชื่อมโยง

สัญญาณแผนดินไหว (จาก

สถานีตรวจแผนดินไหว

เชียงใหม) 

87,098.-/11

เดือน (พ.ย.51-

ก.ย.52) 

ตกลงราคา บจก.ทรู อินเทอรเน็ต 

7,948.-/เดือน 

(87,098/11เดือน) 

บจก.ทรู อินเทอรเน็ต 

7,948.-/เดือน 

(87,098/11เดือน) 

- สช.25/2552 

 27 ก.พ.52 

 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

26 จางเหมาซอมแซมเครื่อง

สํารองไฟฟา (UPS) ขนาด

10KVA. 

64,200.- ตกลงราคา บจก.วิคทรอน ยู.พี.เอส.(ไทย

แลนด) จํากัด 64,200.- 

บจก.วิคทรอน ยู.พี.เอส.(ไทย

แลนด) จํากัด 64,200.- 

- สจ.26/2552 

.4 ธ.ค.51 

27 ซื้อ G.SHDSL 

Bridge/Router จํานวน 2 ตัว 

16,050.- ตกลงราคา บจก.ฟรีดอม คอมมิวนิเคชั่น 

แอนด เนทเวิรค 16,050.- 

บจก.ฟรีดอม คอมมิวนิเคชั่น 

แอนด เนทเวิรค 16,050.- 

- สข.27/2552 

16 ม.ค.52 

28 จางเหมาซอมแซมหองน้ํา

ภายในอาคาร 50 ป

อุตุนิยมวิทยา 

1,839,800.- สอบราคา 1.หจก.เอ.เอส.เอ.พี.อินเตอร

เนชั่นแนล  1,829,550.- 

2.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

1,829,970.- 

3.บจก.มินนีมั่ม 2,177,575.- 

4.หจก.คอนแทรคเตอร เอ็นจิ

เนียริ่ง 1,765,230.- 

หจก.คอนแทรคเตอร เอ็นจิ

เนียริ่ง 1,765,230.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.28/2552 

6 ม.ค.52 

29 ซื้อเตรื่องตรวจสอบวงจรรวม 

(IC) แบบพกพา จํานวน 4 

เครื่อง 

204,700.- สอบราคา บจก.เอช .วี.ซัพพลาย 

161,784.- 

บจก.เอช .วี.ซัพพลาย 

161,784.- 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอ

รายละเอียดถูกตองตาม

ประกาศที่ทางราชการ

กําหนดไว 

สข.29/2552 

24 ธ.ค.51 

 

 

 

 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

30 เชาใชบริการสื่อสารระบบ 

GPRS 

545,700.-/ป

หรือ45,475.-/

เดือน 

สอบราคา 1.บจก.วันลิงค เทคโนโลยี่ 

   425,774.40/ปหรือ35,026.-/

เดือน 

2.บจก.3 ดี เซลล แอนด 

เซอรวิส 408,312.-/ป,34,026.-

/ด. 

บจก.3 ดี เซลล แอนด 

เซอรวิส 408,312.-/ป

,34,026.-/ด. 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

วช.30/2552 

 22 ม.ค.52 

31 เชาใชบริการสื่อสารขอมูล

อินเตอรเน็ตแบบองคกร 

1,078,000.- สอบราคา 1.บจก.ทรู อินเตอรเน็ต 

74,686.-/เดือน (821,546.-/ป) 

2.บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

71,797.-/เดือน (789,767.-/ป) 

บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

71,797.-/เดือน (789,767.-

/ป) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.31/2552 

 23 ธ.ค.51 

32 ซื้อวัสดุประกอบการตรวจ

อากาศชั้นบน จํานวน 4 

รายการ 

307,800.- สอบราคา 1.นายอาทร  อุนศิริยศ 

(รานอาทรพาณิชย) 307,200.- 

2.รานสินสยาม  319,800.- 

นายอาทร  อุนศิริยศ 

(รานอาทรพาณิชย) 

307,200.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.32/2552 

 8 ม.ค.52 

33 จางเหมาซอมชุดจาย

กระแสไฟฟาของเครื่อง 

AWOS (ที่ทาอากาศยาน

ลําปาง,ทาอากาศยาน

ระนอง,ทาอากาศยานชุมพร) 

27,285.- ตกลงราคา บจก.เควี อีเลคทรอนิคส 

27,285.- 

บจก.เควี อีเลคทรอนิคส 

27,285.- 

- สจ.33/2552 

 28 ม.ค.52 

 

 

 



 

รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

34 จางเหมาซอมเครื่องกําเนิด

ไฟฟา  

29,382.20 ตกลงราคา บจก.โปรทีม แอนด เซลล 

29,382.20 

บจก.โปรทีม แอนด เซลล 

29,382.20 

- สจ.34/2552 

 9 มี.ค.52 

35 เชาใชบริการสื่อสารผาน

ดาวเทียม VSAT (จํานวน 5 

สถานี) 

1,500,000.-/ป

หรือ125,000/

ด. 

(ต.ค.51-ก.ย.

52) 

สอบราคา. 

 

บจก.เอส ซี เน็ทเวิรค คอร

ปอเรชั่น 1,118,150.-/11เดือน

หรือ101,650.-/ด. 

 

บจก.เอส ซี เน็ทเวิรค คอร

ปอเรชั่น 1,118,150.-/11

เดือนหรือ101,650.-/ด. 

 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอ

รายละเอียดถูกตองตาม

ประกาศที่ทางราชการ

กําหนดไว 

สช.35/2552 

26 ม.ค.52 

36 ซื้อวัสดุและอุปกรณ จํานวน 

6 รายการ สําหรับใชราชการ 

65,918.42 e-shopping 1.บจก.เอ็ม.บี.เอส.เซลล แอนด 

เซอรวิส 58,154.50 

2.บจก.เอโอดี ซัพพลาย 

65,918.42 

บจก.เอ็ม.บี.เอส.เซลล แอนด 

เซอรวิส 58,154.50 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.36/2552 

4 ก.พ.52 

37 ซื้อเครื่องสงวิทยุหยั่งลมชั้น

บน 

449,400.- สอบราคา บจก.เยเนอราลอีเล็กโทรนิกส 

398,040.- 

บจก.เยเนอราลอีเล็กโทรนิกส 

398,040.- 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอ

รายละเอียดถูกตองตาม

ประกาศที่ทางราชการ

กําหนดไว 

สข.37/2552 

19 ก.พ.52 

 

 

 

 

 



 

รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

38 จางเหมาซอมแซมระบบกัน

ซึมอาคารศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1,221,084.- สอบราคา 1.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

2.บจก.ยูเนียน แอ็สโซซิเอทส 

(ไทย) 

3.บจก.ธนาคูณกรุงเทพ(2001) 

4.หจก. อันนี อิมปอรต 

5.บจก.อัลโร สเปคเชียลลิสท 

6.บจก.เพอรเฟค บิลท 

หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

1,200,000.- 

หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวที่ยื่นถูกตองตาม

รายละเอียดตาม

ประกาศ 

สจ.38/2552  

 17 ก.พ.

2552 

39 จางเหมาซอมแซมแผนวงจร 

WATT11 ของเครื่องวัด

ทิศทางและความเร็วลม

สํารองของระบบAWOS 

55,212.- ตกลงราคา บจก.เควี อีเลคทรอนิกส 

55,212.- 

บจก.เควี อีเลคทรอนิกส 

55,212.- 

- สจ.39/2552 

19 ก.พ.52 

40 ซื้อวัสดุใชรวมกับเครื่อง

คอมพิวเตอร จํานวน 1 

รายการ 

99,606.30 ตกลงราคา บจก. เค โอ แอล เน็ต 

99,606.30 

บจก. เค โอ แอล เน็ต 

99,606.30 

- สจ.40/2552 

 5 มี.ค.52 

41 จางเหมาซอมและ

บํารุงรักษาระบบอินเตอรเน็ต 

อินทราเน็ตและเอ็กซทราเน็ต 

 

1,672,500.-/8 

เดือน 

ประกวดราคา บจก.ไอที สแควร 

1,672,500.-/10 เดือน 

บจก.ไอที สแควร 

1,672,500.-/10 เดือน 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอ

รายละเอียดถูกตองตาม

ประกาศที่ทางราชการ

กําหนดไว 

สจ.41/2552 

26 ก.พ.52 

 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

42 ซื้อ Stabilizer เพื่อใชกับ

เครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWOS) 

180,000.- 

 

สอบราคา 1.บจก.ไดเร็คชั่น แพลน 

204,370.- 

2.บจก.ซี เอส เพาเวอร ซิส

เต็มส  (ยื่นเอกสารไมถูกตอง) 

บจก.ไดเร็คชั่น แพลน 

(ยอมลดราคาลงเหลือ

180,000.-) 

 

 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.42/2552 

5 มี.ค.52 

43 ซื้อพรอมติดตั้งระบบ

โทรศัพทอัตโนมัติ 1182 

290,000.- สอบราคา 1.บจก.วอยซเทล 

   287,830.- 

2.บจก.บิสซิเนสอะไลฟ 

321,000.- 

บจก.วอยซเทล 

   287,830.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.43/2552 

 3 มี.ค.52 

44 ซื้ออะไหลระบบสื่อสารขอมูล

สํารองของเครื่อง AWOS  

78,324.- ตกลงราคา บจก.แสงชัยมิเตอร 

69,817.50 

บจก.แสงชัยมิเตอร 

69,817.50 

- สข.44/2552 

11 มี.ค.52 

45 ซื้ออะไหลเครื่องมือตรวจ

อากาศอัตโนมัติ AWOS 

จํานวน 15 รายการ 

7,551,600.- ประกวดราคา 1.บจก.เอเชียเมท 

   7,436,500.- 

2.บจก.เอ็กเซล คอนซัล

แตนทส 

   7,471,600.- 

บจก.เอเชียเมท 

7,436,500.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.45/2552 

10 มี.ค.52 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

46 ซื้อพรอมติดตั้งระบบการ

นําเสนอขอมูลและระบบ

เสียง 

500,000.- สอบราคา 1.บจก.ท็อป เอ.วี.ซิสเท็ม 

382,739.- 

2.บจก.เอ็น อี ซี 

286,439.- 

บจก.เอ็น อี ซี 

286,439.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.46/2552  

17 มี.ค.52 

47 ซื้อบอลลูนตรวจอากาศ 

จํานวน 2 รายการ 

5,074,000.- ประกวดราคา 1.หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

5,059,000.- 

2.หจก.แอฟโกไทย ยื่น

รายละเอียดไมถูกตอง 

หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

5,059,000.- 

 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอ

รายละเอียดถูกตองตาม

ประกาศที่ทางราชการ

กําหนดไว 

สข.47/2552 

 18 มี.ค.52 

48 จางเหมาซอมแซมทาสี 

อาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา  

1,267,900.- สอบราคา 1.หจก.ศ.กิจพูนทรัพย 

1,690,900.- 

2.บจก. วี.เอ็ช.เค. กรุป 

2,822,000.- 

3.บจก.โชคพัฒนา คอน

สตรัคชั่น 1,100,000.- 

4.หจก.เอ.เอส.เอ.พี. ออินเตอร

เนชั่นแนล 1,189,840.- 

5.บจก.ฮอด โฮลดิ้ง เทคโนโลยี 

1,104,460.85 

6.หจก.สยามบิ้ว 992,400.- 

บจก.โชคพัฒนา คอน

สตรัคชั่น 1,100,000.- 

 

เปนผูเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.48/2552 

19 มี.ค.52 

 

 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

49 จางเหมากําจัดปลวกและหนู 56,175.- ตกลงราคา บจก.แอดวานซ เซอรวิส 

(ประเทศไทย) 56,175 

บจก.แอดวานซ เซอรวิส 

(ประเทศไทย) 56,175 

- สจ.49/2552 

24 มี.ค.52 

50 ซื้อ Short Range Modem  

(Model 1010B) จํานวน 1 

รายการ 

98,440.- ตกลงราคา บจก.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น 

เอเชีย 98,440.- 

บจก.แพลนเน็ต คอมมิวนิ

เคชั่น เอเชีย 98,440.- 

- สข.50/2552 

27 มี.ค.52 

51 ซื้อ AWOS DISPLAY 

จํานวน 1 รายการ 

98,868.- ตกลงราคา บจก.เอ็ม.บี.เอส.เซลล แอนด 

เซอรวิส  92,983.- 

บจก.เอ็ม.บี.เอส.เซลล แอนด 

เซอรวิส  92,983.- 

- สข.51/2552 

 8 เม.ย.52 

52 ซื้อพรอมติดตั้งเครื่องกําเนิด

ไฟฟาสํารองและสรางอาคาร

โรงเก็บเครื่องยนต 1 หลัง 

739,000 สอบราคา 1.บจก.บางกอก เอ็นจิเนียริ่ง

เซอรวิส แอนด เทรดดิ้ง 

1,248,137.61 

2.บจก.ซีนิกซ อีเล็คเท็ค 

738,000.- 

บจก.ซีนิกซ อีเล็คเท็ค 

738,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.52/2552 

 30 มี.ค.52 

53 จางเหมาบริการทําความ

สะอาดพิพิธภัณฑการเรียนรู

อุตุนิยมวิทยา                         

52,500.- ตกลงราคา บจก.โปรแครสเปเชียลตี้ 

52,500.- 

บจก.โปรแครสเปเชียลตี้ 

52,500.- 

- สจ.53/2552 

ฃ23 มี.ค.52 

 

 

 

 

 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

54 ซื้ออะไหลเครื่องเรดารตรวจ

อากาศ จํานวน 7 รายการ 

18,298,500.- ประกวดราคา 1.บจก.มารวิน เทคโนโลยีส 

18,104,400.- 

2.หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

18,178,500.- 

.บจก.มารวิน เทคโนโลยีส 

18,104,400.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.54/2552 

20 เม.ย.52 

55 ซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณวงจร

ปดพรอมไฟสองสวาง 

89,238.- ตกลงราคา หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

89,238.- 

หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

89,238.- 

- สข.55/2552 

31 มี.ค.52 

56 ซื้อเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ

ระบบเรดิโอธีโอโดไลท พรอม

แบตเตอรี่ จํานวน 1,800 ชุด 

22,680,000.- ประกวดราคา 1.บจก.เอเชียเมท 

22,518,000.- 

2.บจก.เอ็กเซล คอนซัล

แตนทส 

22,570,000.- 

 

 

บจก.เอเชียเมท 

22,518,000.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.56/2552 

22 เม.ย.52 

57 ซื้อวัสดุงานไม  633,995.- สอบราคา 1.บจก.ท็อป เอ.วี.ซิสเท็ม 

  610,820.20 

2.บจก.บุลากร (333) 

633,995.- 

บจก.ท็อป เอ.วี.ซิสเท็ม 

  610,820.20 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.57/2552 

20 เม.ย.52 

58 ซื้อแบตเตอรี่แชน้ํา จํานวน 

4,000 กอน 

3,573,800.- ประกวดราคา หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

3,565,240.- 

หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

3,565,240.- 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวที่เสนอ

รายละเอียดถูกตองตาม

ประกาศที่ทางราชการ

กําหนดไว 

สข.58/2552 

9 เม.ย.52  

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

59 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 14 

รายการ (จาก26รายการ) 

191,043.15 สอบราคา 1.บจก.กาญจนกิตต มารเก็ต

ติ้ง   

2.บจก.ลีกา บิสสิเนส 

3.บจก.พีเจน 

บจก.ลีกา บิสสิเนส 

เสนอ 14 รายการ (2-

6,12,17-20,23-26) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.59/2552 

24 เม.ย.52 

60 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 12 

รายการ (จาก 26 รายการ) 

191,043.15 สอบราคา 1.บจก.กาญจนกิตติ์ มารเก็ต

ติ้ง2.บจก.ลีกา บิสสิเนส 

3.บจก.พีเจน (1999) 

 

บจก.พีเจน (1999) 

105,452.78 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.60/2552 

21 เม.ย.52 

61 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

เซิรฟเวอร จํานวน 1 เครื่อง 

171,200.- 

 

สอบราคา บจก.เท็นซอฟท 

69,443.- 

บจก.เท็นซอฟท 

69,443.- 

มีผูเสนอราคารายเดียว

ในรายการนี้และเสนอ

รายละเอียดถูกตองตาม

ประกาศที่ทางราชการ

กําหนดไว 

สข.61/2552  

14 พ.ค.52 

62 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบ

พกพา จํานวน 4 เครื่อง 

163,710.- สอบราคา 1.บจก.เท็นซอฟท 

162,389.- 

2.บจก.กาญจนกิตต มารเก็ต

ติ้ง  154,936.- 

 

บจก.กาญจนกิตต มารเก็ตติ้ง  

154,936.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.62/2552 

29 เม.ย.52 

 

 

 

 



 

รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

63 ไมมีการทําสัญญา - - - - - - 

64 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่อง

ควบคุมระบบการรับ-สงวิทยุ

ขาวอากาศอัตโนมัติ 

 ประกวดราคา  บจก.เมทลิ้งค อินโฟ 

4,083,425.44 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.64/2552 

7 พ.ค.52 

65 ซื้ออะไหลเครื่องเรดารตรวจ

อากาศ จํานวน 2 รายการ 

2,461,000.- ประกวดราคา 1.บจก.อาณาตรอน 

1,576,431.- 

2.บจก.มารวิน เทคโนโลยีส 

1,971,000.- 

3.หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

1,594,000.- 

 

บจก.อาณาตรอน 

1,576,431.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.65/2552 

12 พ.ค.52 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 

4 รายการ (จาก 49 รายการ) 

463,449.10 สอบราคา 1.บจก.เมโทรซิสเทต็ม คอร

ปอเรชั่น เสนอ 15 รายการ 

(1-3,22,25-30,34,43-44,48-

49) 165,273.27 บาท 

2.บจก.ลีกา บิสสิเนส เสนอ  

28 รายการ (1-3,5-

6,9,12,17,20,22-23,25-

31,33-34,37-39,43-

44,46,48-49) 261,550.80 

บาท 

3.หจก.สไมล ชอป เสนอ 46 

รายการ (1-3,5-44,46,48-49) 

364,068.57 บาท 

4.บจก.โฟนิกซ  เสนอ 8 

รายการ (4-

5,25,27,30,32,43-44) 

198,401.35 บาท 

5.หจก.ไนซอินเตอร ซัพพลาย 

เสนอ 29 รายการ (1-6,9-

11,13,15-18,22-26,28-

29,34,38-39,43-44,46,48-

49) 230,929.24 บาท 

 

บจก.เมโทรซิสเทต็ม คอร

ปอเรชั่น  

4 รายการ (27,28,30,49) 

22,912.98 บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.66/2552 

20 พ.ค.52 

 



 
รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 

14 รายการ (49 รายการ) 

463,499.10 สอบราคา 1.บจก.เมโทรซิสเทต็ม คอร

ปอเรชั่น เสนอ 15 รายการ 

(1-3,22,25-30,34,43-44,48-

49) 165,273.27 บาท 

2.บจก.ลีกา บิสสิเนส เสนอ  

28 รายการ (1-3,5-

6,9,12,17,20,22-23,25-

31,33-34,37-39,43-

44,46,48-49) 261,550.80 

บาท 

3.หจก.สไมล ชอป เสนอ 46 

รายการ (1-3,5-44,46,48-49) 

364,068.57 บาท 

4.บจก.โฟนิกซ  เสนอ 8 

รายการ (4-

5,25,27,30,32,43-44) 

198,401.35 บาท 

5.หจก.ไนซอินเตอร ซัพพลาย 

เสนอ 29 รายการ (1-6,9-

11,13,15-18,22-26,28-

29,34,38-39,43-44,46,48-

49) 230,929.24 บาท 

 

บจก.เมโทรซิสเทต็ม คอร

ปอเรชั่น  

4 รายการ (27,28,30,49) 

22,912.98 บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.67/2552 

12 มิ.ย..52 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 

28 รายการ (จาก 49 

รายการ) 

463,449.10 สอบราคา 1.บจก.เมโทรซิสเทต็ม คอร

ปอเรชั่น เสนอ 15 รายการ 

(1-3,22,25-30,34,43-44,48-

49) 165,273.27 บาท 

2.บจก.ลีกา บิสสิเนส เสนอ  

28 รายการ (1-3,5-

6,9,12,17,20,22-23,25-

31,33-34,37-39,43-

44,46,48-49) 261,550.80 

บาท 

3.หจก.สไมล ชอป เสนอ 46 

รายการ (1-3,5-44,46,48-49) 

364,068.57 บาท 

4.บจก.โฟนิกซ  เสนอ 8 

รายการ (4-

5,25,27,30,32,43-44) 

198,401.35 บาท 

5.หจก.ไนซอินเตอร ซัพพลาย 

เสนอ 29 รายการ (1-6,9-

11,13,15-18,22-26,28-

29,34,38-39,43-44,46,48-

49) 230,929.24 บาท 

 

บจก.เมโทรซิสเทต็ม คอร

ปอเรชั่น  

4 รายการ (27,28,30,49) 

22,912.98 บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.68/2552 

3 มิ.ย.52 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

69 จางจัดเอกสารหนังสือและ

สื่อขึ้นชั้นวางตามระบบ 

100,000.- สอบราคา บจก.โสมาภา อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี 98,975.- 

บจก.โสมาภา อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี 98,975.- 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอ

รายละเอียดถูกตองตาม

ประกาศที่ทางราชการ

กําหนดไว 

สจ.69/2552 

29 พ.ค.52 

70 ซื้อเครื่องแปลงสัญญาณ 

(Converter) 

72,760.- ตกลงราคา บจก. เซอรวิส รีแพร 

72,760.- 

บจก. เซอรวิส รีแพร 

72,760.- 

- สข.70/2552 

27 พ.ค.52 

71 ซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อใชกับ

เครื่องมือตรวจอากาศเพื่อ

การบิน 

93,892.50 ตกลงราคา หจก.เทอดไทยวิศวกรรม 

93,892.50 

หจก.เทอดไทยวิศวกรรม 

93,892.50 

- สข.71/2552 

26 พ.ค.52 

72 จางเหมาซอมอุปกรณสวน

ควบของเครื่องถายทอด

สัญญาณวิทยุระบบ

ดาวเทียม 

334,910.- สอบราคา 1บจก. เซอรวิส รีแพร 

380,000.- 

2.บจก. ทีซี อินเทลลิเจนท 

332,770.- 

3. บจก.ยูไนเต็ด อินเตอรเทค 

267,800.- 

บจก.ยูไนเต็ด อินเตอรเทค 

267,800.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.72/2552 

1 มิ.ย.52 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

73 ซื้อเครื่อง UPS จํานวน 6 

เครื่อง 

224,700.- สอบราคา 1.บจก.ยูโปรเทค 182,970.- 

ยื่นเอกสารไมถูกตอง 

2.บจก.เท็นซอฟท 205,440.- 

3.บจก.อาร แอนด เอ็ม อด

วานซ 179,760.- 

4.บจก.ซี บี ซี อินเตอรเนชั่น

แนล 138,030.- 

ยื่นเอกสารไมถูกตอง 

5.บจก.กาญจนกิตติ์ มารเก็ต

ติ้ง 251,792.40 

บจก.อาร แอนด เอ็ม อด

วานซ 179,760.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.73/2552 

24 ก.ค.52 

74 จางเหมาซอมแซมอาคาร

ปฏิบัติงานและเรดาร กบ. 

81,748.- ตกลงราคา หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

81,748.- 

หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

81,748.- 

- สจ.74/2552 

26 มิ.ย.52 

75 จางเหมาโฆษณา

ประชาสัมพันธงานวัน

สถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา

ผานสื่อโทรทัศนและสื่อ

สิ่งพิมพ 

96,300.- ตกลงราคา บจก.โพสต พับลิชชิ่ง (มหาชน) 

96,300.- 

บจก.โพสต พับลิชชิ่ง 

(มหาชน) 96,300.- 

- สจ.75/2552 

25 มิ.ย.52 

76 ซื้อวัสดุใชรวมกับ

คอมพิวเตอร 

(เครื่องโทรศัพทผานระบบ

เครือขาย IP-PHONE) 

96,300.- ตกลงราคา บจก.เซอรวิส รีแพร 

96,300.- 

บจก.เซอรวิส รีแพร 

96,300.- 

- สข.76/2552 

23 มิ.ย.52 

 
 



 
 

รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

77 ซื้อพรอมติดตั้งตูรางเลื่อน

แบบพวงมาลัย จํานวน 1 ชุด 

97,370.- ตกลงราคา หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

97,370.- 

หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

97,370.- 

- สข.77/2552 

22 มิ.ย.52 

78 จางเหมาซอมแซมระบบจาน

สายอากาศของเครื่องเรดาร

ตรวจอากาศ 

1,896,000.- สอบราคา 1.หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

1,829,700.- 

2.บจก.จีโนแมทช 

1,888,550.- 

หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

1,829,700.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.78/2552 

13 ก.ค.52 

79 ซื้ออะไหลวัสดุสําหรับ

เครื่องตรวจแผนดินไหว 

1,081,500.- สอบราคา บจก.โอแพน 

1,081,000.- 

บจก.โอแพน 

1,081,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.79/2552 

9 ก.ค.52 

80 ไมมีการทําสัญญา - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

81 ไมมีการทําสัญญา - - - - - - 

82 ไมมีการทําสัญญา - - - - - - 

83 ไมมีการทําสัญญา -  - - - - 

84 ซื้อครุภัณฑไฟฟา จํานวน 3 

รายการ 

98,226.- ตกลงราคา หจก.เทอดไทยวิศวกรรม 

98,226.- 

หจก.เทอดไทยวิศวกรรม 

98,226.- 

- สข.84/2552 

22 ก.ค.52 

85 จางเหมาซอมเครื่องวัด

โอโซนบรูเวอรสเปคโตรโปโต

มิเตอร 

1,845,750.- สอบราคา 1.บจก.เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท 

1,465,900.- 

2.บจก.บี.เค.เทค แอสโซสิเอท 

1,835,050 

บจก.เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท 

1,465,900.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.85/2552 

26 ส.ค.52 

86 เชาใชบริการสื่อสารระบบ 

GPRS ในโครงการพยากรณ

อุตุนิยมวิทยาอุทกดวยระบบ

โทรมาตรเพื่อลดภัยพิบัติ

ระยะที่ 3 (ระยะเวลา 4 

เดือน) 

167,880.- 

(เดือนละ 

41,970.-) 

วิธีพิเศษ บจก.3ดี เซลล แอนด เซอรวิส 

165,000.-/4 เดือน (เดือนละ 

41,250.-) 

 

บจก.3ดี เซลล แอนด เซอรวิส 

165,000.-/4 เดือน (เดือนละ 

41,250.-) 

- สช.86/2552 

30 ก.ค.52  

เหลือ 2 

เดือน (ส.ค.-

ก.ย.52) 

87 จางเหมาซอมระบบ

สัญญาณเตือนอัคคีภัย 

60,669.- ตกลงราคา บจก.โปร-เมทริค ซิสเต็มส 

60,669.- 

บจก.โปร-เมทริค ซิสเต็มส 

60,669.- 

- สจ.87/2552 

30 ก.ค.52 

 

 

 

 



 

รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

88 ซื้ออุปกรณเพื่อใชเก็บขอมูล

เครื่องวัดปริมาณน้ําฝนดวย

ดาตาล็อกเกอร 

59,920.- ตกลงราคา บจก.วิศณุและสุภัค 

59,920.- 

บจก.วิศณุและสุภัค 

59,920.- 

- สข.88/2552 

27 ก.ค.52 

89 จางเหมากอสรางรั้วรอบ

อาคาร NWP กรม

อุตุนิยมวิทยา 

1,175,000.- สอบราคา 1.หจก.เอ.เอส.เอ.พี.อินเตอร

เนชั่นแนล 969,000.- 

2.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

1,069,048.- 

หจก.เอ.เอส.เอ.พี.อินเตอร

เนชั่นแนล 969,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.89/2552 

5 ส.ค.52 

90 ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร

ประมวลผล จํานวน 12 

เครื่อง 

438,000.- สอบราคา 1.บจก.เท็นซอฟท 

445,548.- 

2.บจก.เอ็ม แอนด ดับบลิว ยู

เนี่ยน 359,520.- 

บจก.เอ็ม แอนด ดับบลิว ยู

เนี่ยน 359,520.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.90/2552 

30 ก.ค.52 

91 จางเหมาซอมแซมอุปกรณ

เครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติและเครื่องมือตรวจ

อากาศผิวพื้นรวมทั้ง

เครื่องมือตรวจอากาศการ

บินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ 

15,650,000.- วิธีพิเศษ บจก.เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท 

15,557,800.- 

บจก.เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท 

15,557,800.- 

- สจ.91/2552 

4 ส.ค.52 

 

 

 



 

รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

92 ซื้อเครื่องพิมพอเนกประสงค 17,601.50 ตกลงราคา บจก.สยาม โอ.เอ.แอนด  

ซัพพลาย 12,733.- 

บจก.สยาม โอ.เอ.แอนด  

ซัพพลาย 12,733.- 

- สข.92/2552 

14 ส.ค.52 

93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  99,938.- ตกลงราคา บจก.แซด.เอ.ไอ.ซิสเตมส 

99,938.- 

บจก.แซด.เอ.ไอ.ซิสเตมส 

99,938.- 

- สข.93/2552 

1 ส.ค.52 

94 ซื้อแบตเตอรี่ 86,097.51 ตกลงราคา บจก.ซินโดรม อิเล็คทรอนิคส 

อินดัสตรี 86,097.51 

บจก.ซินโดรม อิเล็คทรอนิคส 

อินดัสตรี 86,097.51 

- สข.94/2552 

31 ก.ค.52 

95 ซื้ออุปกรณการแสดง

นิทรรศการ 

60,134.- ตกลงราคา บจก.กรีน โฟร ยู 

60,134.- 

บจก.กรีน โฟร ยู 

60,134.- 

- สข.95/2552 

19ส.ค.52 

96 ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่อง

สํารองไฟฟา (UPS) 

64,200.- ตกลงราคา บจก.ลีโอ อีเลคทรอนิคส 

64,200.- 

บจก.ลีโอ อีเลคทรอนิคส 

64,200.- 

- สข.96/2552 

24 ส.ค.52 

97 จางเหมาซอมแซมระบบหา

พิกัดตําแหนงฟาแลบ 

5,457,000.- วิธีพิเศษ บจก.มารวิน เทคโนโลยีส 

5,457,000.- 

บจก.มารวิน เทคโนโลยีส 

5,457,000.- 

            - สจ.97/2552 

17 ส.ค.52 

98 จางเหมาซอมแซมเครื่อง

เรดารตรวจอากาศแบบดอป

เปอรพรอมอุปกรณเชื่อมโยง

ที่สุวรรณภูมิ 

29,318,000.- วิธีพิเศษ บจก.มารวิน เทคโนโลยีส 

29,318,000.- 

 

บจก.มารวิน เทคโนโลยีส 

29,318,000.- 

 

- สจ.98/2552 

17 ส.ค.52 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

99 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน

ภายใน ส.อต.นครราชสีมา 

95,000.- ตกลงราคา นายศิริพพงษ  โยธีคณะ 

95,000.- 

นายศิริพพงษ  โยธีคณะ 

95,000.- 

- สจ.99/2552 

13 ส.ค.52 

100 จางเหมาผูปฏิบัติหนาที่ดูแล

พิพิธภัณฑการเรียนรู

อุตุนิยมวิทยา(ภัณฑารักษ) 

145,000.-/5 

เดือน 

วิธีพิเศษ 1.นายวิศิษยศักดิ์ อุดมมาลา 

2.นางสาวปนมุข หนูนุม 

3.นางสาวกนกทิพย รักทวม 

4.นางสาวเบญจพร เจกจันทึก 

5.นางสาวพรพรรณ กิจธนภัทร 

นายวิศิษยศักดิ์ อุดมมาลา 

12,000.-/เดือน(1ส.ค.-30

ก.ย.52) 

- สจ.

100/2552 

13 ส.ค.52 

101 จางเหมาผูปฏิบัติหนาที่ดูแล

พิพิธภัณฑการเรียนรู

อุตุนิยมวิทยา(จนท.

โสตทัศนูปกรณ) 

145,000.-/5 

เดือน 

วิธีพิเศษ 1.นายวุฒิชัย ยั่งยืน 

2.นายประวิท รุงเรือง 

3.นางสาวนิตยา ตําแสง 

4.นายเฉลิมพล สงกระบัตร 

นายวุฒิชัย ยั่งยืน 

8,500.-/เดือน(1ส.ค.-30ก.ย.

52) 

- สจ.

101/2552 

13 ส.ค.52 

102 จางเหมาผูปฏิบัติหนาที่ดูแล

พิพิธภัณฑการเรียนรู

อุตุนิยมวิทยา(จนท.เทคนิค

ระบบกระจายสื่อมัลติมีเดีย) 

145,000.-/5

เดือน 

วิธีพิเศษ นายประชา เตชะนอก นายประชา เตชะนอก 

8,500.-/เดือน(1ส.ค.-30ก.ย.

52) 

- สจ.

102/2552 

13 ส.ค.52 

103 ซื้ออะไหลเพื่อตรวจซอม

เครื่องเรดารตรวจอากาศ 9 

รายการ 

294,143.- สอบราคา หจก.เทอดไทยวิศวกรรม 

290,000.- 

 

หจก.เทอดไทยวิศวกรรม 

290,000.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

103/2552 

18 ส.ค.52 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

104 ซื้อในโครงการปรับปรุง

เครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ(AWOS) เปน

เครื่องมือตรวจอากาศระบบ

วินดเชียร(WSAS) 1 ระบบที่

ทาอากาศยานกระบี่ 

80,000,000.- ประกวดราคา 1.บจก.เอเชียเมท 

79,447,500.- 

2.หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

79,690,000.- 

บจก.เอเชียเมท 

79,447,500.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

104/2552 

28 ส.ค.52 

105 ซื้อผลิตภัณฑสําหรับแสดง

นิทรรศการ 

98,440.- ตกลงราคา บจก.กรีน โฟรยู 

98,440.- 

บจก.กรีน โฟรยู 

98,440.- 

- สข.

105/2552 

11 ก.ย.52 

106 ซื้อวัสดุใชในงานดานการ

ตรวจอากาศ 

348,520.- สอบราคา 1.นายอาทร อุนพาณิชย 

(รานอาทรพาณิชย) 

343,150.- 

2.รานสินสยาม 361,300.- 

นายอาทร อุนพาณิชย 

(รานอาทรพาณิชย) 

343,150.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

106/2552 

27 ส.ค.52 

 

107 ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่อง

สํารองไฟฟา (UPS)  

212,288.- สอบราคา 1.นิวเพาเวอร ซีสเท็ม(เอเชีย) 

121,894.40 

นิวเพาเวอร ซีสเท็ม(เอเชีย) 

121,894.40 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

107/2552 

28 ส.ค.52 

108 จางเหมาซอมระบบ 

MESSIR OPMET ที่ทา

อากาศยานดอนเมือง 

17,778,050.- ประกวดราคา 1.บจก.เมทลิงค อินโฟ 

17,680,000.- 

2.บจก.คอน แอนด คอมเน็ต 

เทคโนโลยี่ 17,738,000.- 

 

บจก.เมทลิงค อินโฟ 

17,680,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

108/2552 

ลว 25 ส.ค.

52 

 



 

รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

109 ซื้อกระดาษพิมพกราฟ 98,932.20 ตกลงราคา หจก.ลิ้มพาณิชย 

98,932.20 

หจก.ลิ้มพาณิชย 

98,932.20 

            - สข.

109/2552 

1 ก.ย.52 

110 ซื้ออะไหลเทอรโมมิเตอร 

15 อัน 

71,700.- ตกลงราคา บจก.ไคเนติคส คอรปอเรชั่น 

71,700.- 

บจก.ไคเนติคส คอรปอเรชั่น 

71,700.- 

- สข.

110/2552 

3 ก.ย.52 

111 ซื้อพรอมติดตั้งกลองวงจร

ปดภายในสํานักตรวจ และ

เฝาระวังสภาวะอากาศ ชั้น 

14 

21,935.- ตกลงราคา บจก.พี.ซี.เทเลคอม 

21,935.- 

บจก.พี.ซี.เทเลคอม 

21,935.- 

            - สข.

111/2552 

11 ก.ย.52 

112 ซื้อพรอมติดตั้งกลองวงจร

ปดภายในฝายคลัง 

27,501.68 ตกลงราคา หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

27,501.68 

หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

27,501.68 

- สข.

112/2552 

2 ก.ย.52 

113 ซื้อเครื่องวัดเนื้อที่และ

ระยะทางบนแผนที่  

(planimeter) 

53,500.- ตกลงราคา หจก.ซียูไลท อินทรูเมนท 

53,500.- 

หจก.ซียูไลท อินทรูเมนท 

53,500.- 

            - สข.

113/2552 

11 ก.ย.52 

 

 

 

 

 



 

รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

114 ซื้อพรอมติดตั้งกลองวงจร

ปด ณ บริเวณตางๆของกรม

อุตุนิยมวิทยา 3 จุด 

99,724.- ตกลงราคา หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

99,724.- 

หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

99,724.- 

           - สข.

114/2552 

9 ก.ย.52 

115 ซื้อระบบเตือนภัยพิบัติ

อุตุนิยมวิทยาทะเล 1 ระบบ 

200,000,000.- ประกวดราคา 1.บจก.เมทลิงค อินโฟ 

199,350,000.- 

2.บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส 

199,620,000.- 

บจก.เมทลิงค อินโฟ 

199,350,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

115/2552 

17 ก.ย.52 

116 ซื้อเครื่องเก็บและบันทึก

ขอมูลการสื่อสารขาวอากาศ 

1 ชุด 

115,000,000.- ประกวดราคา 1.บจก.เมทลิงค อินโฟ 

114,670,000.- 

2.บจก.โมเดอรนฟอรม อินทิ

เกรชั่น 114,800,000.- 

บจก.เมทลิงค อินโฟ 

114,670,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

116/2552 

22 ก.ย.52 

117 จางเหมาซอมแซมเครื่อง

เรดารตรวจอากาศ C-Band 

ที่ทาอากาศยานหาดใหญ  

สงขลา 

1,851,100.- สอบราคา 1.บจก.มารวิน เทคโนโลยีส 

1,848,960.- 

 

บจก.มารวิน เทคโนโลยีส 

1,848,960.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

117/2552 

15 ก.ย.52 

118 จางจัดทําเว็บไซตศูนย

ภูมิอากาศ กรม

อุตุนิยมวิทยา 

96,300.- ตกลงราคา บจก.แอล.โอ.แอล.แอด เฮาส 

96,300- 

บจก.แอล.โอ.แอล.แอด เฮาส 

96,300- 

          - สจ.

118/2552 

21 ก.ย.52 

 

 

 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

119 จางผลิตสื่อประชาสัมพันธ

ความรูและกิจกรรมดาน

อุตุนิยมวิทยา “ศัพท

อุตุนิยมวิทยาวันละคํา” 

1,800,000.- สอบราคา 1.บจก.ยูนิค คอมมูนิเคชั่น 

1,588,888.- 

2.บจก.อินฟนิต-โกรว 

1,580,000.- 

3.บจก.พีดี อิมเมจ 

1,741,425. เสนอรายละเอียด

ไมถูกตอง 

4.บจก.เดรโก เน็ตเวิรค 

1,385,000.- 

5.บจก.ไวสวิชั่น 980,655.- 

6.บจก.บัดครีเอชั่น 

1,605,000.- 

7.บจก.แอลโอแอล แอด เฮาส 

1,658,500.-เสนอรายละเอียด

ไมถูกตอง 

8.บจก.ดิ แอ็ท โมสท พรีเซ็น

เทชั่น 1,700,000.-เสนอ

รายละเอียดไมถูกตอง 

 

บจก.ไวสวิชั่น 980,655.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

119/2552 

22 ก.ย.52 

 

 

 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

120 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (PC) 

ตั้งโตะ 1 ชุด 

40,000.- ตกลงราคา บจก.กาญจนกิตติ์ มารเก็ตติ้ง 

35,310.- 

บจก.กาญจนกิตติ์ มารเก็ตติ้ง 

35,310.- 

            - สข.

120/2552 

22 ก.ย.52 

121 ซื้อซอฟทแวรทาง

วิทยาศาสตรเพื่อใชสําหรับ

การวิจัยอุตุนิยมวิทยา 

91,999.67 ตกลงราคา บจก.ซอฟทแวร ลิขสิทธิ์ 

(ประเทศไทย) 91,999.67 

บจก.ซอฟทแวร ลิขสิทธิ์ 

(ประเทศไทย) 91,999.67 

            - สข.

121/2552 

28 ก.ย.52 

122 ซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพ

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 1 

ชุด 

188,000,000.- ประกวดราคา 1.บจก.เทเลคอมมิวนิเคชั่น 

เอ็นจิเนียริ่ง เซลส แอนด 

เซอรวิส 

187,700,000.- 

2.บจก.แพลท เนรา 

187,390,000.- 

บจก.แพลท เนรา 

187,390,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

122/2552 

22 ก.ย.52 

123 จางผลิตสื่อประชาสัมพันธ

ผานทางสื่อโทรทัศน  

1,990,000.- สอบราคา 1.บจก.เดรโก เน็ตเวิรค 

998,000.- 

บจก.เดรโก เน็ตเวิรค 

998,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

123/2552 

23 ก.ย.52 

124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 

7 รายการ (30 รายการ) 

202,816.36 สอบราคา 1.หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 

7 รายการ 48,879.68 

2.บจก.ลีกา บิสสิเนส 

10 รายการ 37,986.07 

3.บจก.ณัฐและภัทร  

เทคโนโลยี 7 รายการ 96,290.- 

หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 

7 รายการ 48,879.68 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

124/2552 

28 ก.ย.52 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

125 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 

7 รายการ (30 รายการ) 

202,816.36 สอบราคา 1.หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 

7 รายการ 48,879.68 

2.บจก.ลีกา บิสสิเนส 

10 รายการ 37,986.07 

3.บจก.ณัฐและภัทร  

เทคโนโลยี 7 รายการ 96,290.- 

บจก.ณัฐและภัทร  เทคโนโลยี 

7 รายการ 96,290.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

125/2552 

22 ก.ย.52 

126 จางเหมาปรับปรุงหองน้ํา

อาคารสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

283,718.81 สอบราคา 1.บจก.พรพานิชการชาง 

327,796.61 เสนอรายละเอียด

ไมถูกตอง 

2.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

282,828.- 

3.นายประภัสร จันทรพิทักษ 

บจก.พี ฮอนเน็ท 

258,576.20 61 เสนอ

รายละเอียดไมถูกตอง 

 

หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

282,828.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

126/2552 

22 ก.ย.52 

127 ซื้อเครื่องเรดารตรวจอากาศ 

ชนิด C-Band พรอมหอ

เรดารและอุปกรณ 2 เครื่องที่

สุรินทรและสทิงพระ สงขลา 

220,000,000.- ประกวดราคา 1.บจก.จีโนแมทช 

218,494,000.- 

บจก.จีโนแมทช 

218,494,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

127/2552 

24 ก.ย.52 

 

 

 

 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

128 จางเหมาซอมแซมระบบ

คอมพิวเตอรพยากรณ

อากาศ 

(NWP System) พรอมจัดหา

อะไหลสํารอง 

4,850,000.- ประกวดราคา บจก.คอน แอนด คอมเน็ต 

 เทคโนโลยี่  4,804,300.- 

บจก.คอน แอนด คอมเน็ต 

 เทคโนโลยี่  4,804,300.- 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอ

รายละเอียดถูกตองตาม

ประกาศที่ทางราชการ

กําหนดไว 

สจ.

128/2552 

28 ก.ย.52 

129 จางวางทอประปาภายใน 

พรอมงานที่เกี่ยวของของ

กรมอุตุนิยมวิทยา 

420,364.48 วิธีพิเศษ สํานักงานประปา  สาขาพระ

โขนง  420,364.48 

สํานักงานประปา  สาขาพระ

โขนง  420,364.48 

           - สจ.

129/2552 

30 ก.ย.52 

130 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 2 

รายการ (3 รายการ) 

511,460.- สอบราคา 1.บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น

เตอร 409,275.- 

2.หจก.สไมล ชอป 430,568.- 

3.บจก.พี.เจน.(1999) 

414,207.70 

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น

เตอร 409,275.-(รายการที่

1,2) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

130/2552 

25 ก.ย.52 

131 ซื้อแกวตวงวัดปริมาณน้ําฝน 

จํานวน 300 ใบ 

248,775.- สอบราคา 1.บจก.แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง 

674,100.- 

2.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

233,700.- 

3.หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 

เอส พี กลาส แอนด เคมีคอล 

230,799.- 

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 

เอส พี กลาส แอนด เคมีคอล 

230,799.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

131/2552 

28 ก.ย.52 

 

 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

132 ซื้อเครื่องโทรศัพทผานระบบ

เครือขาย (VoIP) ของกรม

อุตุนิยมวิทยา 

385,200.- สอบราคา 1.บจก.กรีน คลัสเตอร 

เสนอรายละเอียดไมถูกตอง 

2.บจก.วอยซ พลัส เทค 

383,060.- 

3.บจก.พี.ซี.เทเลคอม 

เสนอรายละเอียดไมถูกตอง 

 

บจก.วอยซ พลัส เทค 

383,060.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

132/2552 

25 ก.ย.52 

133 จางเหมาปรับปรุงแนวรั้ว

ดานหนากรมอุตุนิยมวิทยา

และปายชื่ออาคาร 

928,000.- สอบราคา 1.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

889,860.- 

2. 

หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

889,860.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

133/2552 

28 ก.ย.52 

134 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร PC 

พรอมอุปกรณควบคุมและ

สํารองไฟฟา (UPS) จํานวน 

14 ชุด 

462,000.- สอบราคา 1.บจก.เท็นซอฟท  

493,591.- 

2.บจก.เอ็ม แอนด ดับบลิว 

ยูเนียน  569,240.- 

3.บจก.คอมพ-แวร 

คอมพิวเตอร เอเจนซี่ 

459,200.- 

บจก.คอมพ-แวร 

คอมพิวเตอร เอเจนซี่ 

459,200.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

134/2552 

28 ก.ย.52 

135 ซื้ออะไหลเครื่องสงวิทยุ

กระจายขาวอากาศ จํานวน 

12 รายการ 

5,829,326.- ประกวดราคา 1.บจก.เอเชียเมท 

5,788,700.- 

 

บจก.เอเชียเมท 

5,788,700.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

135/2552 

29 ก.ย.52 

 

 
 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

136 ซื้อพรอมติดตั้งเครื่องสํารอง

ไฟฟาตอเนื่อง (UPS) ประจํา

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

997,240.- วิธีพิเศษ 1.บจก.คอน แอนด คอมเน็ต 

เทคโนโลยี่ 997,240.- 

2.บจก.คอม เทรดดิ้ง 

1,007,940.- 

บจก.คอน แอนด คอมเน็ต 

เทคโนโลยี่ 997,240.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

136/2552 

29 ก.ย.52 

137 จางเหมาซอมระบบตรวจ

แผนดินไหวอัตโนมัติ 

4,680,000.- วิธีพิเศษ บจก.เอเชียเมท 

4,568,900.- 

บจก.เอเชียเมท 

4,568,900.- 

           - สจ.

137/2552 

30 ก.ย.52 

138 จางเหมาซอมเครื่องมือตรวจ

อากาศอัตโนมัติระบบตรวจ

วินดเชียร(WSAS.)พรอม

แกไขปรับเนินดินของ

เครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ(AWOS.)  ณ ทา

อากาศยานสุราษฎรธานี 

15,000,000.- ประกวดราคา 1.บจก.เอเชียเมท 

14,926,500.- 

2.บจก.เอ็กเซล คอนซัล

แตนทส 14,873,000.- 

บจก.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

14,873,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

138/2552 

30 ก.ย.52 

139 จางเหมาจัดทําหนังสือ

รายงานประจําป 2551 กรม

อุตุนิยมวิทยา 

255,516.- สอบราคา 1.หจก.อรุณการพิมพ 

173,726.- 

2.บจก.แอลโอแอล แอด เฮาส 

224,700.- 

3.บจก.บางกอกการด การ

พิมพ 238,075.- 

 

หจก.อรุณการพิมพ 

173,726.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

139/2552 

30 ก.ย.52 

 

 



 

รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

140 จางเหมาซอมแซมเครื่องมือ

และอุปกรณติดตั้ง Main 

Meteorological 

Operational Office ที่ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ 

19,000,000.- วิธีพิเศษ 1..บจกซไทยอีควิพเมนท รี

เสิรช 23,000,000.- 

2.บจก.แพลท เนรา 

18,898,000.- 

3.บจก.คอน แอนด คอมเน็ต 

เทคโนโลยี 18,980,000.- 

4.บจก.ยูไนเต็ด อินเตอรเทค 

17,367,800.- 

บจก.แพลท เนรา 

18,898,000.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

140/2552 

30 ก.ย.52 

141 ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศการ

บินที่ทาวิ่งที่ 3 (สุวรรณภูมิ) 

1 ระบบ 

165,000,000.- ประกวดราคา 1.บจก.เอเชียเมท 

164,245,000.- 

 

บจก.เอเชียเมท 

164,245,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

141/2552 

30 ก.ย.52 

142 ซื้อพรอมติดตั้งระบบ

คอมพิวเตอรเพื่อจัดทํา 

Website ศูนยภูมิอากาศ 

300,000.- สอบราคา 1.บจก.คอมพ-แวร 

คอมพิวเตอรเอเจนซี่ 

300,000.- 

 

บจก.คอมพ-แวร 

คอมพิวเตอรเอเจนซี่ 

300,000.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

142/2552 

30 ก.ย.52 

 

 

 

 

 



รายงานการทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจาง 

(ปงบประมาณ 2552) 
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

143 ซื้อพรอมติดตั้งระบบ

คอมพิวเตอรใชประมวลผล

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในอนาคต 

990,000.- สอบราคา บจก.คอมพ-แวร คอมพิวเตอร

เอเจนซี่ 

 

บจก.คอมพ-แวร 

คอมพิวเตอรเอเจนซี่ 

 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอ

รายละเอียดถูกตองตาม

ประกาศที่ทางราชการ

กําหนดไว 

สข.

143/2552 

30 ก.ย.52 

144 ซื้อเครื่องเรียงอัตโนมัติ 180,000.- สอบราคา 1.บจก.ดูโปร (ประเทศไทย) 

180,000.- 

2.บจก.รงดา (ประเทศไทย) 

210,000.- 

เสนอรายละเอียดไมถูกตอง 

บจก.ดูโปร (ประเทศไทย) 

180,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

144/2552 

30 ก.ย.52 

 


