สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
วงเงินที่จะซื้อหรือ

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่

1

จาง
(บาท)

จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมเครื่องมือตรวจ

5,465,560.00

ราคากลาง
(บาท)
5,465,560.00

วิธีซื้อหรือจาง

พิเศษ

อากาศการบินที่ทางวิ่งฝงตะวันตก(สุวรรณภูมิ)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมเครื่อง

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท จํากัด

เสนอราคา

สจ.1/2559

เสนอราคา 5,465,560 บาท

เสนอราคา 5,465,560 บาท

ที่ดีที่สุด

9 ต.ค.58

14,445,000.00

14,445,000.00

พิเศษ

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

เสนอราคา

สจ.2/2559

เสนอราคา 14,059,800 บาท

ราคา 14,059,800 บาท

ที่ดีที่สุด

9 ต.ค.58

งวดที่ 1 เดือนละ 1,059,300 บาท

พรอมอุปกรณเชื่อมโยงที่ทาอากาศยาน

งวดที่ 2-10 เดือนละ 1,444,500 บาท

สุวรรณภูมิ

จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมเครื่องมือ

เลขที่และวันที่ของ

เดือนละ 1,366,390 บาท

เรดารตรวจอากาศแบบดอปเปอร ชนิด S-Band

3

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท จํากัด

1 ระบบ

2

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

34,013,160.00

34,013,160.00

พิเศษ

ตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศ

บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กเพิรท จํากัด

บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กเพิรท จํากัด

เสนอราคา

สจ.3/2559

เสนอราคา 34,013,160 บาท

ราคา 34,013,160 บาท

ที่ดีที่สุด

9 ต.ค.58

เดือนละ 2,834,430 บาท

ผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบิน
ติดตั้งที่ทางวิ่งที่ทาอากาศนานสุวรรณภูมิ

4

จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมระบบตรวจ
แผนดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัย
สึนามิ

7,362,000.00

7,362,000.00

พิเศษ

บริษัท จีโนแมทช จํากัด

บริษัท จีโนแมทช จํากัด

เสนอราคา

สจ.4/2559

เสนอราคา 7,362,000 บาท

ราคา 7,362,000 บาท

ที่ดีที่สุด

12 ต.ค.58

เดือนละ 818,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
ลําดับ
ที่

5

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมระบบตรวจ
แผนดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานขอมูลและเชื่อมโยง

ราคากลาง
(บาท)

5,867,880.00

5,867,880.00

บาท

บาท

วิธีซื้อหรือจาง

พิเศษ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เอเซียเมท จํากัด

เสนอราคา 5,867,880 บาท

เชาเครื่องโทรสาร จํานวน 2 เครื่อง

ตกลงซื้อหรือจาง
บริษัท เอเซียเมท จํากัด
ราคา 5,867,880 บาท

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

เสนอราคา

สจ.5/2559

ที่ดีที่สุด

13 ต.ค. 58

เดือนละ 488,990 บาท

เครือขายตางๆ

6

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

30,816.00

-

ตกลงราคา

บริษัท พี กรุปไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุปไทย อินเตอรเทรด จํากัด

เสนอราคา

สช.6/2559

เสนอราคา 30,816 บาท

ราคา 30,816 บาท

ที่ดีที่สุด

21 ต.ค.58

เดือนละ 2,568 บาท

7

เชาเครื่องโทรสาร จํานวน 2 เครื่อง

ตกลงราคา

32,100.00

ตรวจแผนดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการ

บริษัท พี กรุปไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุปไทย อินเตอรเทรด จํากัด

เสนอราคา

สช.7/2559

เสนอราคา 32,100 บาท

ราคา 32,100 บาท

ที่ดีที่สุด

26 ต.ค.58

เดือนละ 2,675 บาท

เตือนภัยสึนามิ

8

เชาใชระบบสื่อสาร GPRS ประจําปงบประมาณ

7,379,724.00

7,379,724.00

พิเศษ

พ.ศ.2559

บริษัท เดอะลิงค จํากัด

บริษัท เดอะลิงค จํากัด

เสนอราคา

สช.8/2559

เสนอราคา 7,379,724 บาท

ราคา 7,379,724 บาท

ที่ดีที่สุด

20 ต.ค.58

เดือนละ 614,977 บาท

9

เชาใชบริการขอมูลอินเตอรเน็ตแบบองคกร

1,078,547.16

1,078,547.16

พิเศษ

บริษัท ทรู อินเตอรเน็ต จํากัด

บริษัท ทรู อินเตอรเน็ต จํากัด

เสนอราคา

สช.9/2559

เสนอราคา 1,078,547.16 บาท

เสนอราคา 1,078,547.16 บาท

ที่ดีที่สุด

26 ต.ค.58

เดือนละ 89,878.93 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
ลําดับ
ที่

10

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

จางเหมาทําความสะอาดภายในอาคารสวนควบคุม

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

ตกลงราคา

43,200.00

ระบบวิทยุกระจายขาวอากาศ (บางปลา)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

จางเหมาบริการ news clipping อิเล็กทรอนิกส

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

นางสาวดวงฤทัย ผลจะโปะ

นางสาวดวงฤทัย ผลจะโปะ

เสนอราคา

สจ.10/2559

เสนอราคา 43,200 บาท

เสนอราคา 43,200 บาท

ที่ดีที่สุด

26 ต.ค.58

เดือนละ 3,600 บาท

เตือนภัยสึนามิ

11

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงราคา

57,266.40

ปงบประมาณ 2559

บริษัท มติชน จํากัด

บริษัท มติชน จํากัด

เสนอราคา

สจ.11/2559

เสนอราคา 57,266.40 บาท

เสนอราคา 57,266.40 บาท

ที่ดีที่สุด

21 ต.ค. 58

เดือนละ 4,772.20 บาท

12

จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน

125,304.00

125,280.00

ตกลงราคา

สถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา

บริษัท เมืองนาอยู จํากัด

บริษัท เมืองนาอยู จํากัด

เสนอราคา

สจ.12/2559

เสนอราคา 116,580 บาท

เสนอราคา 116,580 บาท

ที่ดีที่สุด

26 ต.ค.58

งวดที่ 1 เดือนละ 1,740 บาท
งวดที่ 2-12 10,440

13

จางเหมาบริการกําจัดปลวกและหนู ประจําป

96,300.00

96,300.00

ตกลงราคา

งบประมาณ พ.ศ.2559

บริษัท กูดเพลส จํากัด

บริษัท กูดเพลส จํากัด

เสนอราคา

สจ.13/2559

เสนอราคา 96,300 บาท

เสนอราคา 96,300 บาท

ที่ดีที่สุด

22 ต.ค.58

เดือนละ 8,025 บาท

14

เชาใชบริการ Public IP ระหวางประเทศ

513,600.00

513,600.00

พิเศษ

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอรเชียล อินเตอรเนต จํากัด

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอรเชียล อินเตอรเนต จํากัด

เสนอราคา

สช.15/2559

เสนอราคา 513,600 บาท

เสนอราคา 513,600 บาท

ที่ดีที่สุด

28 ต.ค.58

เดือนละ 42,800 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
วงเงินที่จะซื้อหรือ

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่

15

จาง
(บาท)

เชาใชบริการสื่อสารอินเตอรเนทสําหรับระบบตรวจ

1,386,720.00

ราคากลาง
(บาท)
1,386,720.00

วิธีซื้อหรือจาง

พิเศษ

แผนดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท 7 เลเยอร จํากัด

บริษัท 7 เลเยอร จํากัด

เสนอราคา

สช.16/2559

เสนอราคา 1,386,720 บาท

เสนอราคา 1,386,720 บาท

ที่ดีที่สุด

27 ต.ค.58

เดือนละ 115,560 บาท

16

เชาใชบริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมแบบ

300,000.00

296,604.00

ตกลงราคา

คูสายเชา (Leased Line Internet) เพื่อใชงานใน

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

เสนอราคา

สช.17/2559

เสนอราคา 284,245.50 บาท

เสนอราคา 284,245.50 บาท

ที่ดีที่สุด

16 ต.ค.58

โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของ

งวดที่ 1 เดือนละ 12,358.50 บาท

เครื่องบิน(LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบน

งวดที่ 2-12 เดือนละ 24,717 บาท

ระดับตางๆ(Wind Profiler) สําหรับสนามบินสุวรรณภูมิ

17

เชาใชบริการสื่อสารขอมูลอินเตอรเน็ตที่ความเร็ว

321,000.00

321,000.00

ตกลงราคา

4 Mbps ณ สํานักอุตุนิยมวิทยาการบิน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)

เสนอราคา

สช.18/2559

เสนอราคา 321,000 บาท

เสนอราคา 321,000 บาท

ที่ดีที่สุด

29 ต.ค.58

เดือนละ 26,750 บาท

18

เชาใชบริการเครือขายระบบสื่อสารแบบองคกร

6,476,239.20

6,476,239.20

พิเศษ

บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)

บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)

เสนอราคา

สช.19/2559

เสนอราคา 6,476,239.20 บาท

เสนอราคา 6,476,239.20 บาท

ที่ดีที่สุด

20 ต.ค.58

เดือนละ 539,686.60 บาท

19

จางเหมาบริการตัดหญาบริเวณอาคารที่ทําการ
สวนควบคุมระบบวิทยุกระจายขาวอากาศ
(บางปลา)

28,800.00

-

ตกลงราคา

นายสุธี พระสวาง

นายสุธี พระสวาง

เสนอราคา

สจ.21/2559

เสนอราคา 28,800 บาท

เสนอราคา 28,800 บาท

ที่ดีที่สุด

26 ต.ค.58

เดือนละ 2,400 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
ลําดับ
ที่

20

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่

263,086.25

ราคากลาง
(บาท)
263,086.25

วิธีซื้อหรือจาง

ตกลงราคา

ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําเดือนตุลาคม 2558

21

เชาใชระบบ ADSL

ตกลงราคา

13,995.60

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท อาร แอนด อี เซอรวิส 1656 จํากัด

บริษัท อาร แอนด อี เซอรวิส 1656 จํากัด

เสนอราคา

สจ.22/2559

เสนอราคา 263,086.25 บาท

เสนอราคา 263,086.25 บาท

ที่ดีที่สุด

29 ต.ค.58

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

เสนอราคา

สช.23/2559

เสนอราคา 13,995.60 บาท

เสนอราคา 13,995.60 บาท

ที่ดีที่สุด

28 ต.ค.58

เดือนละ 1,166.30 บาท

22

เชาใชบริการเชื่อมโยงสัญญาณแผนดินไหว จาก

ตกลงราคา

95,016.00

สถานีตรวจแผนดินไหว จังหวัดเชียงใหม ในเครือขาย

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด

เสนอราคา

สช.24/2559

เสนอราคา 95,016 บาท

เสนอราคา 95,016 บาท

ที่ดีที่สุด

29 ต.ค.58

เดือนละ 7,918 บาท

ระบบ IRIS

23

จางเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรในโครงการ

528,960.00

528,960.00

พิเศษ

นํารองติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

24

จางเหมาบํารุงรักษาระบบการกระจายขาวอากาศ
เพื่อการบิน(VOLMET)

1,656,000.00

1,656,000.00

พิเศษ

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด

เสนอราคา

สจ.26/2559

เสนอราคา 484,880.-บาท

เสนอราคา 484,880.-บาท

ที่ดีที่สุด

30 ต.ค.58

บริษัท โอเชียน ซอรส จํากัด

บริษัท โอเชียน ซอรส จํากัด

เสนอราคา

สจ.28/2559

เสนอราคา 1,512,500.-บาท

เสนอราคา 1,512,500.-บาท

ที่ดีที่สุด

30 ต.ค.58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
วงเงินที่จะซื้อหรือ

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่

1

2

จาง
(บาท)

จางเหมาพนักงานขับรถยนตราชการ

จางเหมาบํารุงรักษาเชิงปองกันระบบสัญญาณ

342,000.00

35,845.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

(บาท)

จาง

342,000.00

ตกลงราคา

-

ตกลงราคา

เตือนอัคคีภัย

3

จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและ

263,086.25

263,086.25

ตกลงราคา

สถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท เมืองนาอยู จํากัด

บริษัท เมืองนาอยู จํากัด

เสนอราคา

สจ.14/2559

เสนอราคา 342,000.-บาท

เสนอราคา 342,000.-บาท

ที่ดีที่สุด

6 พ.ย.58

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด

เสนอราคา

สจ.20/2559

เสนอราคา 35,845.-บาท

เสนอราคา 35,845.-บาท

ที่ดีที่สุด

3 พ.ย.58

บริษัท อาร แอนด อี เซอรวิส จํากัด

บริษัท อาร แอนด อี เซอรวิส จํากัด

เสนอราคา

สจ.25/2559

เสนอราคา 263,086.25 บาท

เสนอราคา 254,316.66 บาท

ที่ดีที่สุด

2 พ.ย.58

บริษัท โธมัส เอ.เอาทโซซิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด

บริษัท โธมัส เอ.เอาทโซซิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด

เสนอราคา

สจ.29/2559

เสนอราคา 229,836.-บาท

เสนอราคา 229,836.-บาท

ที่ดีที่สุด

11 พ.ย.58

บริษัท เมืองนาอยู จํากัด

บริษัท เมืองนาอยู จํากัด

เสนอราคา

สจ.30/2559

เสนอราคา 499,992.-บาท

เสนอราคา 499,992.-บาท

ที่ดีที่สุด

6 พ.ย.58

กรุงเทพมหานคร ประจําเดือนพฤศจิกายน
2558

4

จางเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑการเรียนรู

229,836.00

229,836.00

ตกลงราคา

อุตุนิยมวิทยา

5

จางเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 4 คน

499,992.00

499,992.00

ตกลงราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ลําดับ
ที่

6

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

ซื้อขายแกสไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแกส) จํานวน

267,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

(บาท)

จาง

261,875.00

ตกลงราคา

2,500 ทอ

7 จางเหมาบํารุงรักษาแทนพิมพ MULTI 1860

8

จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟาตอเนื่อง

9,095.00

107,856.00

-

107,856.00

ตกลงราคา

ตกลงราคา

(UPS) ประจําศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

9

10

จางเหมาบํารุงรักษาซอฟแวรระบบเสมือนจริง

จางเหมาบํารุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต

182,045.52

106,572.00

182,045.52

106,572.00

สําหรับสมารทโฟนและอุปกรณฮารดแวร

11

จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมระบบปรับ
อากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ

120,000.00

120,000.00

ตกลงราคา

ตกลงราคา

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เสนอราคา

สข.31/2559

เสนอราคา 267,875.-บาท

เสนอราคา 267,875.-บาท

ที่ดีที่สุด

12 พ.ย.58

รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส

รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส

เสนอราคา

สจ.32/2559

เสนอราคา 9,095.-บาท

เสนอราคา 9,095.-บาท

ที่ดีที่สุด

6 พ.ย.58

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จํากัด

เสนอราคา

สจ.33/2559

เสนอราคา 107,856.-บาท

เสนอราคา 107,856.-บาท

ที่ดีที่สุด

16 พ.ย.58

บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร จํากัด บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร จํากัด เสนอราคา
ที่ดีที่สุด
เสนอราคา 160,806.84 บาท
เสนอราคา 160,806.84 บาท

สจ.34/2559
12 พ.ย.58

บริษัท กะทิ สตูดิโอ จํากัด

บริษัท กะทิ สตูดิโอ จํากัด

เสนอราคา

สจ.35/2559

เสนอราคา 96,210.75 บาท

เสนอราคา 96,210.75 บาท

ที่ดีที่สุด

5 พ.ย.58

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด

เสนอราคา

สจ.36/2559

เสนอราคา 105,999.94 บาท

ที่ดีที่สุด

12 พ.ย.58

ตกลงราคา บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด
เสนอราคา 105,999.94 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ลําดับ
ที่

12

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

จางเหมาตัดหญาและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา

352,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

(บาท)

จาง

352,000.00

ตกลงราคา

บริเวณสํานักอุตุนิยมวิทยาการบิน

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท เมืองนาอยู จํากัด

บริษัท เมืองนาอยู จํากัด

เสนอราคา

สจ.37/2559

เสนอราคา 320,000.-บาท

เสนอราคา 320,000.-บาท

ที่ดีที่สุด

26 พ.ย.58

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น จํากัด

เสนอราคา

สจ.38/2559

เสนอราคา 22,024.-บาท

เสนอราคา 22,024.-บาท

ที่ดีที่สุด

23 พ.ย.58

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด

เสนอราคา

สจ.39/2559

เสนอราคา 31,030.-บาท

เสนอราคา 31,030.-บาท

ที่ดีที่สุด

23 พ.ย.58

บริษัท เมืองนาอยู จํากัด

บริษัท เมืองนาอยู จํากัด

เสนอราคา

สจ.40/2559

เสนอราคา 69,000.-บาท

เสนอราคา 69,000.-บาท

ที่ดีที่สุด

26 พ.ย.58

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

13

จางตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO

22,024.00

-

ตกลงราคา บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น จํากัด

9001:2008 ครั้งที่ 3

14

จางเหมาบํารุงรักษาเชิงปองกันระบบสัญญาณ

31,030.00

-

ตกลงราคา

เตือนอัคคีภัย สํานักอุตุนิยมวิทยาการบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

15

จางเหมาตัดหญาและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา
ในบริเวรณกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ
จํานวน 7 คน

69,000.00

-

ตกลงราคา

หางหุนสวนจํากัด ชิณโชติ ขนสง
เสนอราคา 71,250.-บาท
บริษัท พนาทัศน จํากัด
เสนอราคา 78,400.-บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ลําดับ
ที่

16

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

จางทําสื่อสรางสรรคเพื่อเผยแพรและเสริมสราง

216,675.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

(บาท)

จาง

214,000.00

ตกลงราคา

ความรูดานอุตุนิยมวิทยาใหกับประชาชน

17

จางเหมาซอมแซมพื้นหองสํานักงานชั้น 1

181,044.00

181,044.00

ตกลงราคา

อาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา กลุมบริหารงาน

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท วัน โอ ไฟว ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด

บริษัท วัน โอ ไฟว ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด

เสนอราคา

สจ.41/2559

เสนอราคา 214,000.-บาท

เสนอราคา 214,000.-บาท

ที่ดีที่สุด

23 พ.ย.58

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

เสนอราคา

สจ.42/2559

เสนอราคา 181,044.-บาท

เสนอราคา 181,044.-บาท

ที่ดีที่สุด

30 พ.ย.58

ทั่วไปและกลุมประชาสัมพันธ

18

จางเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย

1,718,302.30 1,718,302.30 สอบราคา

เว็บไซตและระบบสํารองขอมูล

บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร จํากัด บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร จํากัด เสนอราคา
เสนอราคา 1,718,184.60 บาท เสนอราคา 1,718,184.60 บาท ที่ดีที่สุด

สจ.43/2559
30 พ.ย.58

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

19

จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและ
สถานที่ของกรมฯ บางนา กรุงเทพมหานคร
ประจําเดือนธันวาคม 2558

263,086.25

263,086.25

ตกลงราคา

บริษัท อาร แอนด อี เซอรวิส จํากัด

บริษัท อาร แอนด อี เซอรวิส จํากัด

เสนอราคา

สจ.44/2559

เสนอราคา 263,086.25 บาท

เสนอราคา 263,086.25 บาท

ที่ดีที่สุด

30 พ.ย.58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2558
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
วงเงินที่จะซื้อหรือ

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่

1

2

3

จาง
(บาท)

จัดจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

จัดซื้อวัสดุประประกอบการตรวจอากาศชั้นบน

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายการที่ 1

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

(บาท)

จาง

2,570,304.00 2,570,304.00 กรณีพิเศษ

252,359.50

6,920,000.00

252,359.50

6,920,000.00

ตกลงราคา

e-bidding

ลิฟทโดยสาร ขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

องคการสงเคราะหทหารผานศึก

องคการสงเคราะหทหารผานศึก

เสนอราคา

สจ.27/2559

เสนอราคา 2,570,304.-บาท

เสนอราคา 2,570,304.-บาท

ที่ดีที่สุด

16 ธ.ค.58

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

เสนอราคา

สข.46/2559

เสนอราคา 252,359.50 บาท

เสนอราคา 252,359.50 บาท

ที่ดีที่สุด

22 ธ.ค.58

บริษัท วิน คอนเซาท แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท วิน คอนเซาท แอนด ซัพพลาย จํากัด

เสนอราคา

สข.47/2559

เสนอราคา 6,550,000.- บาท

เสนอราคา 6,550,000.- บาท

ที่ดีที่สุด

29 ธ.ค.58

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคา

สช.48/2559

ราคาตอแผนละ 0.50 บาท

ราคาตอแผนละ 0.50 บาท

ที่ดีที่สุด

30 ธ.ค.58

บริษัท ฮอริซัน-ริม จํากัด

บริษัท ฮอริซัน-ริม จํากัด

เสนอราคา

สจ.49/2559

เสนอราคา 1,351,089.-บาท

เสนอราคา 1,351,089.-บาท

ที่ดีที่สุด

30 ธ.ค.58

แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 ชุด และ รายการที่ 2 ลิฟทโดยสาร ขนาด
บรรทุก 800 กิโลกรัม แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด

4

จัดเชาเครื่องถายเอกสาร ประจําปงบประมาณ

1,000,000.00

1,000,000.00

สอบราคา

2559

5

จัดจางเหมาซอมแซมอาคาร 50 ป
อุตุนิยมวิทยา

1,550,292.10

1,791,501.00

สอบราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2558
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
ลําดับ
ที่

6

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

จัดจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและ

2,393,399.97

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

(บาท)

จาง

2,367,776.25

วิธีพิเศษ

สถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท ที-คลีนนิ่ง จํากัด

บริษัท ที-คลีนนิ่ง จํากัด

เสนอราคา

สจ.51/2559

เสนอราคา 2,327,095.56 บาท

เสนอราคา 2,327,095.56 บาท

ที่ดีที่สุด

28 ธ.ค.58

บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด

บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด

เสนอราคา

สข.52/2559

เสนอราคา 441,615.75 บาท

เสนอราคา 441,615.75 บาท

ที่ดีที่สุด

30 ธ.ค.58

กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน

7

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการครุภัณฑ
คอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา
1 ลานบาท จํานวน 3 รายการ

442,000.00

442,000.00

ตกลงราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่

1

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

ซื้อขายอุปกรณสําหรับผลิตรายการวิทยุ

1,500,000

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

(บาท)

จาง

1,497,893.00 สอบราคา

เพื่อสนับสนุนการสงกระจายเสียงพรอมติดตั้ง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

หางหุนสวนจํากัด ฮอทพอยทเอ็นเตอรไพรส

บริษัท อารเอฟ พารท แอนด ซัพพลาย จํากัด

เสนอราคา

สข.50/2559

1,497,000.00

1,399,774.00

ที่ดีที่สุด

6 ม.ค.59

เสนอราคา

สข.53/2559

2,580,000.00

ที่ดีที่สุด

14 ม.ค.59

นางสาวกษมาวรรณ เตารัตน

นางสาวกษมาวรรณ เตารัตน

เสนอราคา

สข.54/2559

135,000

135,000

ที่ดีที่สุด

(จํานวน 9 เดือน)

(จํานวน 9 เดือน)

หางหุนสวนจํากัด ธาราธร

หางหุนสวนจํากัด ธาราธร

เสนอราคา

สข.55/2559

124,858.30

124,858.30

ที่ดีที่สุด

8 ม.ค.59

บริษัท พีทีว-ี เทค จํากัด
1,499,871.00
บริษัท อารเอฟ พารท แอนด ซัพพลาย จํากัด
1,399,774.00

2

ซื้อขายรถโดยสารขนาดไมต่ํากวา

4,156,000.00

4,156,000.00

พิเศษ

12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 2 คัน

บริษัท โตโยตา เค. มอเตอรส ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ท โตโยตา เค. มอเตอรส ผูจําหนายโตโยตา

2,580,000.00
บริษัท โตโยตา เอ็มไพรส จํากัด
2,588,000.00

3

จางเหมาพนักงานเพื่อทําหนาที่ผูชวยนักวิจัย

342,000.00

342,000.00

ตกลงราคา

โครงการพัฒนาระบบจําลองคาดการณ
อุณหภูมิรยวันสําหรับประเทศไทย โดยการใช
โครงขายประสาทเทียม

4

ซื้อขายวัสดุไฟฟา จํานวน 50 รายการ

124,858.30

124,858.30

ตกลงราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่

5

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

เชาวงจรสื่อสารระหวางประเทศ (GTS)

1,638,188.28

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

(บาท)

จาง

1,638,188.28

พิเศษ

จํานวน 7 รายการ

6

ซื้อขายเครื่องสงวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ

417,120.00

413,020.00

ตกลงราคา

Metox 403 MHz

7

8

ซื้อขายแบตเตอรี่ จํานวน 40 ลูก

จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องควบคุมเครือขาย

36,380.00

-

ตกลงราคา

1,750,909.00 1,750,909.00 สอบราคา

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)

เสนอราคา

สช.56/2559

1,601,784

1,601,784

ที่ดีที่สุด

8 ม.ค.59

บริษัท เยเนอราล อิเล็คโทรนิกส จํากัด

บริษัท เยเนอราล อิเล็คโทรนิกส จํากัด

เสนอราคา

สข.57/2559

413,020

413,020

ที่ดีที่สุด

20 ม.ค.59

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส จํากัด

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส จํากัด

เสนอราคา

สข.58/2559

36,380.00

36,380.00

ที่ดีที่สุด

20 ม.ค.59

บริษัท ไอพารทเนอร จํากัด

บริษัท ไอพารทเนอร จํากัด

เสนอราคา

สข.59/2559

ที่ดีที่สุด

21 ม.ค.59

1,459,090.80

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมขาวอากาศ (METNET)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

1,459,090.80

อุปกรณ Firewall

9

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรใชตรวจซอมและบํารุง
รักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบ
LLWAS AWOS และ UPPERAIR

111,857.80

111,857.80

ตกลงราคา

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

เสนอราคา

สข.60/2559

111,857.80

111,857.80

ที่ดีที่สุด

21 ม.ค.59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2559
วงเงินที่จะซื้อหรือ

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่

10

จาง
(บาท)

ซื้อขายถานอัลคาไลน 9 โวลต พรอมรั้ว

577,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

(บาท)

จาง

569,240.00

สอบราคา

และสาย

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท เอโอดี ซัพพลาย

รานเกษมพานิช (โดยนายพลฑิต ปุณเกษม)

เสนอราคา

สข.61/2559

540,720.00

502,000

ที่ดีที่สุด

28 ม.ค.59

บริษัท เมืองนาอยู จํากัด

บริษัท เมืองนาอยู จํากัด

เสนอราคา

สจ.62/2559

232,000

232,000

ที่ดีที่สุด

27 ม.ค.59

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

เสนอราคา

สจ.63/2559

4,815,000

4,815,000

ที่ดีที่สุด

26 ม.ค.59

บริษัท ไอโอ แอดวานซ จํากัด

บริษัท ไอโอ แอดวานซ จํากัด

เสนอราคา

สข.64/2559

339,992.50

339,992.50

ที่ดีที่สุด

28 ม.ค.59

บริษัท เมทลิงค อินโฟ จํากัด

บริษัท เมทลิงค อินโฟ จํากัด

เสนอราคา

สจ.65/2559

499,155.00

499,155.00

ที่ดีที่สุด

27 ม.ค.59

ราน อาทรพาณิชย
557,760.00
รานเกษมพานิช (โดยนายพลฑิต ปุณเกษม)

504,000.00

11

จางเหมาพนักงานขับรถยนต

348,000.00

348,000.00

ตกลงราคา

ประจํากรมอุตุนิยมวิทยา บางนา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 คน

12

จางเหมาซอมอะไหลเรดาร EDRP-9 Board

4,850,000.00 4,850,000.00

พิเศษ

ของเครื่องเรดาร ส.อต.ลําพูน จังหวัดลําพูน

13

ซื้อขายอะไหลระบบสือสารขอมูลเครื่องมือ

339,992.50

339,992.50

ตกลงราคา

ตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS

14

จางเหมาซอมแซมเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน
จํานวน 2 เครื่อง

500,000.00

499,155.00

ตกลงราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่

15

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

(บาท)

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

หางหุนสวนจํากัด ไทยอีควิพเมนต แอนด เทเลคอม

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช

เสนอราคา

สข.68/2559

19,500,000

17,334,000

ที่ดีที่สุด

29 ม.ค.59

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด

บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด

เสนอราคา

สข.69/2559

รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)

10,320,000.00

10,165,000.00

ที่ดีที่สุด

29 ม.ค.59

4 เครื่อง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานาน ตําบลดูใต

บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด

อําเภอเมือง จังหวัดนาน สถานีอุตุนิยมวิทยา

10,165,000.00

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

เสนอราคา

สช.70/2559

317,597.40

317,597.40

ที่ดีที่สุด

29 ม.ค.59

ซื้อขายครุภัณฑวิทยาศาสตรรายการกลองธีโอ

17,613,000 19,080,000.00 e-bidding

โดไลท จํานวน 6 ชุด

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช
17,334,000

16

ซื้อขายพรอมติดตั้งครุภัณฑวิทยาศาสตร

10,400,000.00 10,400,000.00 e-bidding

นาน(ทุงชาง) ตําบลทุงชาง อําเภอทุงชาง
จังหวัดนาน สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ
ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ
(วิเชียรบุร)ี ตําบลทาโรง อําเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ

17 เชาใชบริการสื่อสารสื่อสัญญาณ
โทรคมนาคมคูสายเชา Leased Line
Internet และวงจร IP VPN

317,597.40

317,597.40

ตกลงราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2559
วงเงินที่จะซื้อหรือ

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
1

จาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง
สจ.66/2559

159,965.-บาท

159,965.-บาท

ที่ดีที่สุด

5 ก.พ.59

หางหุนสวนจํากัดสามัญนิติบุคคล

หางหุนสวนจํากัดสามัญนิติบุคคล

เสนอราคา

สข.71/2559

เอส พี กลาส แอนด เคมีคอล

เอส พี กลาส แอนด เคมีคอล

ที่ดีที่สุด

3 ก.พ.59

327,400.-บาท

327,400.-บาท

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส

เสนอราคา

สข.72/2559

อินดัสตรี จํากัด

อินดัสตรี จํากัด

ที่ดีที่สุด

12 ก.พ.59

104,774.40 บาท

104,774.40 บาท

บริษัท เพอรเฟคโมชั่น ซิสเต็มส จํากัด

บริษัท เพอรเฟคโมชั่น ซิสเต็มส จํากัด

เสนอราคา

สข.74/2559

187,250.-บาท

187,250.-บาท

ที่ดีที่สุด

16 ก.พ.59

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

เสนอราคา

สข.75/2559

รายการเครื่องเรดารตรวจอากาศ

302,568,000.-บาท

302,568,000.-บาท

ที่ดีที่สุด

12 ก.พ.59

แบบ Doppler พรอมอุปกรณ

บริษัท จีโนแมทช จํากัด

และหอเรดาร 2 เครื่อง ที่จังหวัด

306,880,000.- บาท

เชียงราย ตําบลบานดู อําเภอเมือง

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช

จังหวัดเชียงราย และสุราษฎรธานี

304,900,000.-บาท

ตกลงราคา

ซื้อขายอะไหลแกวตวงวัดปริมาณ

327,420.-บาท

327,420.-บาท

ตกลงราคา

ซื้อขายแบตเตอรี่เครื่องสํารอง

104,774.40 บาท

104,774.40 บาท

ตกลงราคา

ซื้อขายอะไหลควบคุมมอเตอร

187,250.-บาท

187,250.-บาท

ตกลงราคา

เครื่องอุโมงคลมมาตรฐานแหงชาติ
5

คัดเลือกโดย
เสนอราคา

159,965.-บาท

ไฟฟา (UPS) พรอมติดตั้ง

4

เลขที่และวันที่ของ

บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด

159,965.-บาท

น้ําฝน

3

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด

จางเหมาจัดพิมพหนังสือรายงานประจําป
2557 ของกรมอุตุนิยมวิทยา

2

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ซื้อขายครุภัณฑวิทยาศาสตร

ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎรธานี

307,518,000.- บาท 307,518,000.- บาท

e-bidding

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
6

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

ซื้อขายคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนา
ระบบวิทยุออนไลนและสําหรับ
ตัดตอรายการเพื่อสนับสนุนการสง
กระจายเสียง

251,400.-บาท

ราคากลาง
(บาท)
246,742.-บาท

วิธีซื้อหรือจาง
ตกลงราคา

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

เสนอราคา

สข.76/2559

246,742.-บาท

246,742.-บาท

ที่ดีที่สุด

23 ก.พ.59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
1

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

จางเหมาจัดสงและนํากลับเครื่องวัดฝุน

83,414.14 บาท

ราคากลาง
(บาท)
-

วิธีซื้อหรือจาง
ตกลงราคา

ละอองในบรรยากาศ จํานวน 1 เครื่อง
2

เชาใชบริการสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่

1,331,000.-บาท

1,286,461.-บาท

สอบราคา

ของกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน 136

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

พ.ศ.2559

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท กูรูทรานสปอรต จํากัด

บริษัท กูรูทรานสปอรต จํากัด

เสนอราคา

สจ.67/2559

83,414.14 บาท

83,414.14 บาท

ที่ดีที่สุด

25 มี.ค.59

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด
1,089,000.-บาท

เลขหมาย ประจําปงบประมาณ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด เสนอรายละเอียด

สข.73/2559

ถูกตองครบถวน

18 ก.พ.59

1,089,000.-บาท

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

ตามประกาศ

1,033,260.48

สอบราคา

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด
1,089,000.-บาท
3

จางเหมาปรับปรุงศูนยปฏิบัติการ
พยากรณอากาศ (War room)

45,265,700.-บาท

45,191,061.-บาท

e-bidding

บริษัท อิมเมจวิชวล 1993 จํากัด

บริษัท อิมเมจวิชวล 1993 จํากัด

เสนอราคา

สข.77/2559

45,065,700.-บาท

45,065,700.-บาท

ที่ดีที่สุด

25 มี.ค.59

บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จํากัด
45,100,000.-บาท
บริษัท ทีไซน โซลูชั่น จํากัด
45,162,136.79 บาท
บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด
42,777,000.-บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
4

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

ซื้อขายครุภัณฑวิทยาศาสตร รายการ

75,000,000.-บาท

ราคากลาง
(บาท)
75,000,000.-บาท

วิธีซื้อหรือจาง
e-bidding

รถเรดารตรวจอากาศเคลื่อนที่
Doppler ชนิด Dual Polarization x-band

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช

เสนอราคา

สข.78/2559

48,792,000.-บาท

48,792,000.-บาท

ที่ดีที่สุด

15 มี.ค.59

บริษัท เอเซียเมท จํากัด

บริษัท เอเซียเมท จํากัด

เสนอราคา

สข.79/2559

506,110,000.-บาท

504,399,600.-บาท

ที่ดีที่สุด

16 มี.ค.59

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช

เสนอราคา

สข.80/2559

4,026,000.-บาท

4,026,000.-บาท

ที่ดีที่สุด

21 มี.ค.59

หางหุนสวนจํากัด โฟร ซี ซิสเต็ม

หางหุนสวนจํากัด โฟร ซี ซิสเต็ม

เสนอราคา

สข.81/2559

496,480.-บาท

496,480.-บาท

ที่ดีที่สุด

24 มี.ค.59

บริษัท จีโนแมทช จํากัด

Radar แขวงบางนา เขตบางนา

73,616,000.-บาท

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด
78,110,000.-บาท

5

ครุภัณฑวิทยาศาสตรรายการระบบ

550,000,000.-บาท 555,000,000.-บาท

e-bidding

เครือขายสมรรถนะสูง เพื่อตรวจเฝาระวัง
แผนดินไหว

บริษัท จีโนแมทช จํากัด
532,500,000.-บาท
บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด
544,000,000.-บาท

6

บอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจ

4,180,000.00

3,864,000.00

e-bidding

อากาศชั้นบน จํานวน 2 รายการ

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด
4,190,000.-บาท
7

ซื้อขายเซ็นเซอรวัดความชื้นสําหรับ
เครื่องมือตรวจอากาศ (AWS)

496,480.-บาท

496,480.-บาท

ตกลงราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
วงเงินที่จะซื้อหรือ

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
8

จาง
(บาท)

ซื้อรถนั่งสวนกลาง จํานวน 2 คัน

1,568,000.-บาท

ราคากลาง
(บาท)
1,568,000.-บาท

วิธีซื้อหรือจาง
สอบราคา

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท โตโยตา เค.มอเตอรส ผูจําหนาย

บริษัท โตโยตา เค.มอเตอรส ผูจําหนาย

เสนอราคา

สข.82/2559

โตโยตา จํากัด

โตโยตา จํากัด

ที่ดีที่สุด

28 มี.ค.59

1,558,000.-บาท

1,558,000.-บาท

บริษัท โตโยตา เอ็มไพรส จํากัด
1,567,978.-บาท
9

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส

เสนอราคา

สข.84/2559

อินดัสตรี จํากัด

อินดัสตรี จํากัด

ที่ดีที่สุด

31 มี.ค.59

95,872.-บาท

95,872.-บาท

บริษัท เท็นซอฟท จํากัด

บริษัท เท็นซอฟท จํากัด

เสนอราคา

สข.86/2559

หนวยต่ํากวา 1 ลานบาท รายการเครื่อง

3,413,300.-บาท

3,413,300.-บาท

ที่ดีที่สุด

31 มี.ค.59

คอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 2

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

พรอมเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

3,616,600.-บาท

แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ

บริษัท นิปดา คอมพิวเทค จํากัด

ซื้อขายแบตเตอรี่พรอมติดตั้ง

10 ซื้อขายครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ

100 ชุด

95,872.-บาท

3,680,000.-บาท

-

3,680,000.-บาท

ตกลงราคา

e-bidding

3,659,400.-บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

11 ซื้อขายครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รายการ
เครื่องสงวิทยุกระจายขาวอากาศ

60,000,000.-บาท

ราคากลาง
(บาท)
60,000,000.-บาท

วิธีซื้อหรือจาง
e-bidding

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ

คัดเลือกโดย

สัญญาหรือขอตกลง

สรุป

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท เอเซียเมท จํากัด

เสนอราคา

สข.87/2559

54,891,000.-บาท

54,891,000.-บาท

ที่ดีที่สุด

31 มี.ค.59

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช

ที่สวนควบคุมระบบวิทยุกระจายขาว

58,950,000.-บาท

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

บริษัท เอเซียเมท จํากัด

กําลังสง 10 กิโลวัตตแบบ Solid state
อากาศ (บางปลา) ตําบลบางปลา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

1,500,000.-บาท

1,500,000.-บาท

วิธีซ้อื หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
พิเศษ

ตรวจอากาศต่างๆ

เลขที่และวันที่ของ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือข้อตกลง
ลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท ไดมอนด์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จํากัด

บริษัท ไดมอนด์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จํากัด

เสนอราคา

สจ.83/2559

1,500,000.-บาท

1,500,000.-บาท

ที่ดีท่สี ุดและถูกต้อง

4 เม.ย.59

ตามรายละเอียด
ของทางราชการ
2

ซื้ออะไหล่สําหรับเครื่องมือตรวจอากาศ

460,100.-บาท

460,100.-บาท

ตกลงราคา

อัตโนมัติ (AWS)

บริษัท ไอบีคอน จํากัด

บริษัท ไอบีคอน จํากัด

เสนอราคา

สข.88/2559

460,100.-บาท

460,100.-บาท

ที่ดีท่สี ุดและถูกต้อง

7 เม.ย.59

ตามรายละเอียด
ของทางราชการ
3

จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ

11,000,000.-บาท

11,000,00.-บาท

พิเศษ

ตรวจวัดของสถานีฝนอัตโนมัติ

บริษัท เอเซียเมท จํากัด

บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด

เสนอราคา

สข.89/2559

8,876,000.-บาท

8,590,000.-บาท

ที่ดีท่สี ุดและถูกต้อง

5 เม.ย.59

บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด

ตามรายละเอียด

8,590,000.-บาท

ของทางราชการ

บริษัท ดับบลิวซีเอ็ม คอนโทรล จํากัด
10,480,000.-บาท

4

ซือ้ ขายวัสดุโรงงาน

360,337.48 บาท

360,337.48 บาท

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธาราธร

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธาราธร

เสนอราคา

สข.90/2559

360,337.48 บาท

360,337.48 บาท

ที่ดีท่สี ุดและถูกต้อง

5 เม.ย.59

ตามรายละเอียด
ของทางราชการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
5

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดทําวารสารกรมอุตุนิยมวิทยา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

115,945.20 บาท

115,945.20 บาท

วิธีซ้อื หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ตกลงราคา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เลขที่และวันที่ของ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือข้อตกลง
ลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด

บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด

เสนอราคา

สข.91/2559

115,945.20 บาท

115,945.20 บาท

ที่ดีท่สี ุดและถูกต้อง

22 เม.ย.59

ตามรายละเอียด
ของทางราชการ
6

ซือ้ ขายแบตเตอรี่พร้อมติดตัง้ สําหรับเครื่อง

398,040.-บาท

398,040.-บาท

ตกลงราคา

สํารองไฟฟ้า (UPS)

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จํากัด

เสนอราคา

สข.92/2559

398,040.-บาท

398,040.-บาท

ที่ดีท่สี ุดและถูกต้อง

28 เม.ย.59

ตามรายละเอียด
ของทางราชการ
7

เสนอราคา

สข.93/2559

เอเชีย จํากัด

ที่ดีท่สี ุดและถูกต้อง

28 เม.ย.59

1,295,000.-บาท

1,295,000.-บาท

ตามรายละเอียด

เครื่องวัดรังสี

เครื่องวัดรังสีดวงอาทิตบ์ 7 เครื่อง

เครื่องวัดรังสีดวงอาทิตบ์ 7 เครื่อง

ของทางราชการ

ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์

จํานวนเงิน 595,000.-บาท

จํานวนเงิน 595,000.-บาท

595,000.-บาท

594,930.70 บาท

เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม 10 เครื่อง

เครื่องวัดทิศทาง

จํานวนเงิน 700,000.-บาท

และความเร็วลม 10 เครื่อง
จํานวนเงิน 700,000.-บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ท่มี ีราคาต่อหน่วย

3,364,000.-บาท

4,413,192.70

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 2 รายการ

ราคางบประมาณ

ราคากลาง

เอเชีย จํากัด

ต่อรายการ

ต่อรายการ

เครื่องวัดรังสี

เครื่องวัดทิศทางและ เครื่องวัดทิศทางและ

พิเศษ

บริษัท แคมป์เบล ไซเอนทิฟคิ เซาท์อีสท์ บริษัท แคมป์เบล ไซเอนทิฟคิ เซาท์อีสท์

ความเร็วลม

ความเร็วลม

บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด

700,000.-บาท

699,994.-บาท

995,100.-บาท
บริษัท โตไค ซาริกะ จํากัด
1,180,000.-บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
8

เลขที่และวันที่ของ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือข้อตกลง
ลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ท่มี ีราคาต่อหน่วย

3,364,000.-บาท

4,413,192.70

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 1 รายการ

ราคางบประมาณ

ราคากลาง

ต่อรายการ

ต่อรายการ

ตามรายละเอียด

เครื่องวัดความกด

เครื่องวัดความกด

ของทางราชการ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วิธีซ้อื หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
พิเศษ

บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด

เสนอราคา

สข.94/2559

85,600.-บาท

85,600.-บาท

ที่ดีท่สี ุดและถูกต้อง

28 เม.ย.59

อากาศชนิดแสดงผล อากาศชนิดแสดงผล

9

เป็นตัวเลข

เป็นตัวเลข

170,000.-บาท

86,884.-บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ท่มี ีราคาต่อหน่วย

3,364,000.-บาท

4,413,192.70

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 1 รายการ

ราคางบประมาณ

ราคากลาง

ต่อรายการ

ต่อรายการ

ตามรายละเอียด

เครื่องวัดระยะทาง

เครื่องวัดระยะทาง

ของทางราชการ

ลมปากถาดระดับ

ลมปากถาดระดับ

2 เมตร

2 เมตร

750,000.-บาท

805,000.-บาท

18,083.-บาท

-

10 ซือ้ License โปรแกรมป้องกันไวรัส NOD32
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

พิเศษ

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ ไซเอ็นติฟิค จํากัด บริษัท เอ็น แอนด์ เอ ไซเอ็นติฟิค จํากัด
750,000.-บาท

ตกลงราคา

750,000.-บาท

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จํากัด บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จํากัด
18,083.-บาท

18,083.-บาท

เสนอราคา

สข.95/2559

ที่ดีท่สี ุดและถูกต้อง

28 เม.ย.59

เสนอราคา

สข.98/2559

ที่ดีทส่ี ุดและถูกต้อง

29 เม.ย.59

ตามรายละเอียด
ของทางราชการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

11 จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา
ในบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง
(บาท)
49,285.70 บาท

ราคากลาง
(บาท)
-

วิธีซ้อื หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือข้อตกลง
ลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท เมืองน่าอยู่ จํากัด

บริษัท เมืองน่าอยู่ จํากัด

เสนอราคา

สจ.99/2559

49,285.70 บาท

49,285.70 บาท

ที่ดีท่สี ุด

29 เม.ย.59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
1

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

สัญญาซื้อขายอะไหลวัสดุคอมพิวเตอร สําหรับ

183,291.00

ราคากลาง
(บาท)
183,291.00

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ตกลงราคา

การซอมบํารุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่คัดเลือก
ลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง
183,291.- บาท

183,291.- บาท

ครบถวน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
สจ.96/2559
ลงวันที่ 4 พ.ค.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
2

จางเหมาซอมอุปกรณ EFM Sensor

3,200,000.00

3,200,000.00

วิธีพิเศษ

ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง

สจ.97/2559

3,188,600.-บาท

3,188,600.-บาท

ครบถวน

ลงวันที่ 10 พ.ค.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
3

ซื้อขาย License โปรแกรมปองกันไวรัส NOD32

18,083.00

-

ตกลงราคา

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด) จํากัด
18,083.-บาท

18,083.-บาท

สืบราคาแลว

สข.98/2559

เปนราคาที่เหมาะสม ลงวันที่ 25 พ.ค.2559
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

4

จางตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2008 ครั้งที่ 4

22,024.00

22,024.00

ตกลงราคา

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น จํากัด บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น จํากัด
(ไทยแลนด) จํากัด

(ไทยแลนด) จํากัด

22,024.-บาท

22,024.-บาท

สืบราคาแลว

สจ.100/2559

เปนราคาที่เหมาะสม ลงวันที่ 26 พ.ค.2559
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
1

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

จางเหมาจัดทําหนังสือรายงานประจําป

195,500.00

ราคากลาง
(บาท)
195,500.00

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ตกลงราคา

กรมอุตุนิยมวิทยา ป พ.ศ.2558

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

ลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด

บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง

สจ.101/2559

195,500.-บาท

195,500.-บาท

ครบถวน

ลงวันที่ 16 มิ.ย.2559

ในการซื้อหรือจาง

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
2

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 13 รายการ

107,593.85

107,593.85

ตกลงราคา

บริษัท พี กรุปไทย อินเตอรเทรด จํากัด
107,593.85 บาท

บริษัท พี กรุปไทย อินเตอรเทรด จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง
107,593.85 บาท

ครบถวน

สข.102/2559
ลงวันที่ 14 มิ.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
3

ซื้อขายวัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ

135,004.04

135,004.04

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

รานอาทรพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตอง

สข.103/2559

135,004.04 บาท

135,004.04 บาท

ครบถวน

ลงวันที่ 9 มิ.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
4

ซื้อพรอมติดตั้งเครื่องสงวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม.
พรอมอุปกรณสวนควบและอุปกรณหองสง
กระจายเสียงเพื่อทดแทนของเดิมที่ สถานีวิทยุ
กระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา

5,500,000.00

5,500,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด ฮอทพอยทเอ็นเตอรไพรส

5,457,200.00
บริษัท พีทีว-ี เทค จํากัด
5,494,450.00

หางหุนสวนจํากัด ฮอทพอยทเอ็นเตอรไพรส มีคุณสมบัติถูกตอง

5,457,200.00

ครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สข.104/2559
ลงวันที่ 24 มิ.ย.2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
5

วงเงินที่จะซื้อหรือ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จาง
(บาท)

จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมระบบตรวจ

2,454,000

ราคากลาง
(บาท)
2,454,000

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
วิธีพิเศษ

แผนดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัย

บริษัท จีโนแมทช จํากัด
2,454,000.00

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

ลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

บริษัท จีโนแมทช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง

สจ.105/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 24 มิ.ย.2559

2,454,000.00

ในการซื้อหรือจาง

เสนอราคาเหมาะสม

สึนามิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ภายในวงเงิน
งบประมาณ
6

จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมเครื่องมือ

4,099,170

4,099,170

วิธีพิเศษ

ตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝงตะวันตก

บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท จํากัด
4,099,170.-บาท

บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง
4,099,170.-บาท

ครบถวน

สจ.106/2559
ลงวันที่ 24 มิ.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม

(สุวรรณภูม)ิ 1 ระบบ

ภายในวงเงิน
งบประมาณ
7

จางซอมระบบสํารองไฟฟา (UPS) หองควบคุม
ระบบรับ-สงขอมูลอุตุนิยมวิทยา

317,790.00

317,790.00

ตกลงราคา

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง

สจ.110/2559

317,790.-บาท

317,790.-บาท

ครบถวน

ลงวันที่ 30 มิ.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1

ซื้อขายอะไหลหลอดแกวบาโรมิเตอรแบบปรอท

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)
380,000

ราคากลาง
(บาท)
380,000

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจาง

ตกลงราคา บริษัท เอ็น แอนด เอ ไซเอ็นติฟค จํากัด บริษัท เอ็น แอนด เอ ไซเอ็นติฟค จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง สข.107/2559
ครบถวน
380,000
380,000
ลงวันที่ 4 ก.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

2

ซื้อขายวัสดุงานไม

471,662.63 471,662.63

ตกลงราคา

บริษัท ซี.ที.บี.เวิลด จํากัด

บริษัท ซี.ที.บี.เวิลด จํากัด

471,662.63

471,662.63

มีคุณสมบัติถูกตอง สข.108/2559
ครบถวน
ลงวันที่ 11 ก.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

3

ซื้ออะไหลเครื่องเรดารตรวจอากาศ

######### ##

4,937,000

พิเศษ

(อุปกรณเฉพาะ) จํานวน 3 รายการ

บริษัท จีโนแมทช จํากัด
4,916,650

บริษัท จีโนแมทช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง สข.109/2559
ครบถวน
4,916,650
ลงวันที่ 5 ก.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

4

ซื้ออะไหลสําหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 2,570,500
(AWS) จํานวน 5 รายการ

2,570,500

พิเศษ

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิร็ช

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิร็ช มีคุณสมบัติถูกตอง สจ.111/2559
ครบถวน
2,557,300
2,557,300
ลงวันที่ 7 ก.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
บริษัท เอเซียเมท จํากัด
2,724,000

ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
5

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ซื้อเครื่องสงวิทยุหยั่งอากาศ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

8,310,000

8,103,300

พิเศษ

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิร็ช

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิร็ช มีคุณสมบัติถูกตอง

ระบบเรดิโอธีโอโดไลท แบบชนิดความถี่ 1680

8,217,600

8,217,600

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจาง
ครบถวน

สจ.112/2559
ลงวันที่ 13 ก.ค.2559

เสนอราคาเหมาะสม

MHz (iMet-2BI) พรอมแบตเตอรี่แหง

ภายในวงเงิน
งบประมาณ
6

ซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณอะไหลสําหรับ

189,390

189,390

ตกลงราคา

เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)

บริษัท ไอบีคอน จํากัด

189,390

บริษัท ไอบีคอน จํากัด

189,390

มีคุณสมบัติถูกตอง

สจ.113/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 25 ก.ค.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
7

จางเหมาซอมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสํารอง

143,487

143,487

ตกลงราคา

ไฟฟา (UPS) ของ ส.อต.กระบี่

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส จํากัด

143,487

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส จํากัด

143,487

มีคุณสมบัติถูกตอง

สจ.114/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 27 ก.ค.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
8

จางเหมาซอมแซมเครื่องสํารองไฟฟา (UPS)
จํานวน 23 เครื่อง

455,894.90

455,894.90

ตกลงราคา

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี จํากัด บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง

455,894.90

455,894.90

ครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สจ.115/2559
ลงวันที่ 27 ก.ค.2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมเครื่อง

2,889,000

2,889,000

พิเศษ

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง

สจ.116/2559

2,889,000

2,889,000

ครบถวน

ลงวันที่ 29 ก.ค.2559

เรดารตรวจอากาศแบบดอปเปอรชนิด S-Band
พรอมอุปกรณเชื่อมโยง ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจาง

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1

ซื้อขายอะไหลหลอดแกวบาโรมิเตอรแบบปรอท

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)
380,000

ราคากลาง
(บาท)
380,000

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจาง

ตกลงราคา บริษัท เอ็น แอนด เอ ไซเอ็นติฟค จํากัด บริษัท เอ็น แอนด เอ ไซเอ็นติฟค จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง สข.107/2559
ครบถวน
380,000
380,000
ลงวันที่ 4 ก.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

2

ซื้อขายวัสดุงานไม

471,662.63 471,662.63

ตกลงราคา

บริษัท ซี.ที.บี.เวิลด จํากัด

บริษัท ซี.ที.บี.เวิลด จํากัด

471,662.63

471,662.63

มีคุณสมบัติถูกตอง สข.108/2559
ครบถวน
ลงวันที่ 11 ก.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

3

ซื้ออะไหลเครื่องเรดารตรวจอากาศ

######### ##

4,937,000

พิเศษ

(อุปกรณเฉพาะ) จํานวน 3 รายการ

บริษัท จีโนแมทช จํากัด
4,916,650

บริษัท จีโนแมทช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง สข.109/2559
ครบถวน
4,916,650
ลงวันที่ 5 ก.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

4

ซื้ออะไหลสําหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 2,570,500
(AWS) จํานวน 5 รายการ

2,570,500

พิเศษ

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิร็ช

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิร็ช มีคุณสมบัติถูกตอง สจ.111/2559
ครบถวน
2,557,300
2,557,300
ลงวันที่ 7 ก.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
บริษัท เอเซียเมท จํากัด
2,724,000

ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
5

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ซื้อเครื่องสงวิทยุหยั่งอากาศ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

8,310,000

8,103,300

พิเศษ

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิร็ช

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิร็ช มีคุณสมบัติถูกตอง

ระบบเรดิโอธีโอโดไลท แบบชนิดความถี่ 1680

8,217,600

8,217,600

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจาง
ครบถวน

สจ.112/2559
ลงวันที่ 13 ก.ค.2559

เสนอราคาเหมาะสม

MHz (iMet-2BI) พรอมแบตเตอรี่แหง

ภายในวงเงิน
งบประมาณ
6

ซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณอะไหลสําหรับ

189,390

189,390

ตกลงราคา

เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)

บริษัท ไอบีคอน จํากัด

189,390

บริษัท ไอบีคอน จํากัด

189,390

มีคุณสมบัติถูกตอง

สจ.113/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 25 ก.ค.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
7

จางเหมาซอมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสํารอง

143,487

143,487

ตกลงราคา

ไฟฟา (UPS) ของ ส.อต.กระบี่

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส จํากัด

143,487

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส จํากัด

143,487

มีคุณสมบัติถูกตอง

สจ.114/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 27 ก.ค.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
8

จางเหมาซอมแซมเครื่องสํารองไฟฟา (UPS)
จํานวน 23 เครื่อง

455,894.90

455,894.90

ตกลงราคา

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี จํากัด บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง

455,894.90

455,894.90

ครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สจ.115/2559
ลงวันที่ 27 ก.ค.2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมเครื่อง

2,889,000

2,889,000

พิเศษ

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง

สจ.116/2559

2,889,000

2,889,000

ครบถวน

ลงวันที่ 29 ก.ค.2559

เรดารตรวจอากาศแบบดอปเปอรชนิด S-Band
พรอมอุปกรณเชื่อมโยง ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจาง

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
วงเงินที่จะซื้อ

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
1

หรือจาง
(บาท)

จางเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย

350,000

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

(บาท)

จาง

349,997

ตกลงราคา

สําหรับใชในการตรวจวัดฝนอัตโนมัติพรอม

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ชเมทเทอรลิง จํากัด
349,997.00

โปรแกรมใชงานของระบบที่แสดงผลขอมูลฝน

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

เหตุผลที่คัดเลือก

ลงซื้อหรือจาง (บาท)

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

บริษัท ชเมทเทอรลิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง สจ.117/2559
ครบถวน
333,061.66
ลงวันที่ 3 ส.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน

อัตโนมัติ

งบประมาณ
2

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ

180,455.50 180,455.50 ตกลงราคา

บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด
180,455.50

บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง สข.118/2559
ครบถวน
180,455.50
ลงวันที่ 10 ส.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

3

ซื้อขายเครื่องสงวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอ

5,840,000

โดไลทแบบ ชนิดความถี่ 1680 MHz

5,840,000

พิเศษ

บริษัท เอเซียเมท จํากัด
5,692,400

(VAISALA) พรอมแบตเตอรี่แหง

บริษัท เอเซียเมท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง สข.119/2559
ครบถวน
ลงวันที่ 16 ส.ค.2559
5,692,400
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

4

ซื้อขายวัสดุการตรวจอากาศชั้นบน

264,621.70

264,621.70 ตกลงราคา รานอาทรพาณิชย (นายอาทร อุนศิริยศ) รานอาทรพาณิชย (นายอาทร อุนศิริยศ) มีคุณสมบัติถูกตอง สข.120/2559
ครบถวน
ลงวันที่ 23 ส.ค.2559
264,621.70
264,621.70
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
5

วงเงินที่จะซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

หรือจาง
(บาท)

ซื้อขายถานอัลคาไลน 9 โวลตพรอมขั้วและสาย 326,350

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

(บาท)

จาง

326,350

ตกลงราคา

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รานเกษมพานิช
326,350

เลขที่และวันที่ของ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

เหตุผลที่คัดเลือก

ลงซื้อหรือจาง (บาท)

โดยสรุป

รานเกษมพานิช

มีคุณสมบัติถูกตอง

สข.121/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 24 ส.ค.2559

326,350

สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
6

ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร

147,339

147,339

ตกลงราคา

บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด

147,339

บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด

147,339

มีคุณสมบัติถูกตอง

สข.122/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 30 ส.ค.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
7

จางเหมาบํารุงรักษาระบบเตือนภัยพิบัติ
อุตุนิยมวิทยาทะเล ปงบประมาณ ๒๕๕๙

๕,๙๗๒,๕๒๐

๕,๘๗๔,๓๐๐ e-bidding

บริษัท โอเชียน ซอรส จํากัด
5,965,500
บริษัท นีโอ ไดแด็กติค จํากัด
5,970,000

บริษัท โอเชียน ซอรส จํากัด
๑,๙๘๘,๕๐๐.- บาท
(วงเงินที่จางจริงตามสัญญ)

มีคุณสมบัติถูกตอง สข.124/2559
ครบถวน
ลงวันที่ 31 ส.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
วงเงินที่จะซื้อ

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
1

หรือจาง
(บาท)

จางเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย

350,000

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

(บาท)

จาง

349,997

ตกลงราคา

สําหรับใชในการตรวจวัดฝนอัตโนมัติพรอม

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ชเมทเทอรลิง จํากัด
349,997.00

โปรแกรมใชงานของระบบที่แสดงผลขอมูลฝน

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

เหตุผลที่คัดเลือก

ลงซื้อหรือจาง (บาท)

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

บริษัท ชเมทเทอรลิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง สจ.117/2559
ครบถวน
333,061.66
ลงวันที่ 3 ส.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน

อัตโนมัติ

งบประมาณ
2

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ

180,455.50 180,455.50 ตกลงราคา

บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด
180,455.50

บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง สข.118/2559
ครบถวน
180,455.50
ลงวันที่ 10 ส.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

3

ซื้อขายเครื่องสงวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอ

5,840,000

โดไลทแบบ ชนิดความถี่ 1680 MHz

5,840,000

พิเศษ

บริษัท เอเซียเมท จํากัด
5,692,400

(VAISALA) พรอมแบตเตอรี่แหง

บริษัท เอเซียเมท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง สข.119/2559
ครบถวน
ลงวันที่ 16 ส.ค.2559
5,692,400
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

4

ซื้อขายวัสดุการตรวจอากาศชั้นบน

264,621.70

264,621.70 ตกลงราคา รานอาทรพาณิชย (นายอาทร อุนศิริยศ) รานอาทรพาณิชย (นายอาทร อุนศิริยศ) มีคุณสมบัติถูกตอง สข.120/2559
ครบถวน
264,621.70
264,621.70
ลงวันที่ 23 ส.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
5

วงเงินที่จะซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

หรือจาง
(บาท)

ซื้อขายถานอัลคาไลน 9 โวลตพรอมขั้วและสาย 326,350

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

(บาท)

จาง

326,350

ตกลงราคา

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รานเกษมพานิช
326,350

เลขที่และวันที่ของ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

เหตุผลที่คัดเลือก

ลงซื้อหรือจาง (บาท)

โดยสรุป

รานเกษมพานิช

มีคุณสมบัติถูกตอง

สข.121/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 24 ส.ค.2559

326,350

สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
6

ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร

147,339

147,339

ตกลงราคา

บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด

147,339

บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด

147,339

มีคุณสมบัติถูกตอง

สข.122/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 30 ส.ค.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
7

จางเหมาบํารุงรักษาระบบเตือนภัยพิบัติ
อุตุนิยมวิทยาทะเล ปงบประมาณ ๒๕๕๙

๕,๙๗๒,๕๒๐

๕,๘๗๔,๓๐๐ e-bidding

บริษัท โอเชียน ซอรส จํากัด
5,965,500
บริษัท นีโอ ไดแด็กติค จํากัด
5,970,000

บริษัท โอเชียน ซอรส จํากัด
๑,๙๘๘,๕๐๐.- บาท
(วงเงินที่จางจริงตามสัญญ)

มีคุณสมบัติถูกตอง สข.124/2559
ครบถวน
ลงวันที่ 31 ส.ค.2559
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ
เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1

จางซอมแซมแกไขปรับปรุงหองประชุมไพลิน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
(บาท)
499,500.00

ราคากลาง
(บาท)
499,556.25

วิธีซื้อหรือ รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
จาง
(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
(บาท)

ตกลงราคา

หางหุนสวนจํากัด คงคาไกรสวัสดิ์

ชั้น 3 อาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา

หางหุนสวนจํากัด คงคาไกรสวัสดิ์
499,449.25

499,449.25

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจาง
มีคุณสมบัติถูกตอง

สจ.123/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 2 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

2

จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศแบบ

148,580.20

148,580.20

ตกลงราคา

ทําความเย็นดวยน้ํา

บริษัท เบสท บิซเน็ส (1994) จํากัด

บริษัท เบสท บิซเน็ส (1994) จํากัด

148,580.20

148,580.20

มีคุณสมบัติถูกตอง

สจ.125/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 9 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

3

ซื้อขายใบรับรองความปลอดภัยทาง

13,161.00

-

ตกลงราคา

อิเล็กทรอนิกส(SSL Certificates)

บริษัท โอโระ ประเทศไทย จํากัด
13,161.00

บริษัท โอโระ ประเทศไทย จํากัด
13,161.00

มีคุณสมบัติถูกตอง

สข.126/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 9 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

4

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ

120,329.83

120,329.83

ตกลงราคา

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง
114,918.00

114,918.00

ครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สข.127/2559
ลงวันที่ 27 ก.ย.2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5

จางเหมาซอมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
(บาท)
6,219,000.00

ราคากลาง
(บาท)
6,219,000.00

วิธีซื้อหรือ รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
จาง
(บาท)
พิเศษ

อัตโนมัติ iMET-1790 ที่ สอต.จันทบุรี

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
(บาท)

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจาง

หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีคุณสมบัติถูกตอง
6,219,000.00

6,219,000.00

ครบถวน

สจ.128/2559
ลงวันที่ 13 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

6

ซื้อขายแบตเตอรี่สําหรับ UPS จํานวน 2 ชุด

116,416.00

116,416.00

ตกลงราคา

บริษัท ไอที กรุปเซอรวิส จํากัด
116,416.00

บริษัท ไอที กรุปเซอรวิส จํากัด
116,416.00

มีคุณสมบัติถูกตอง

สข.129/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 21 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

7 จางเหมาซอมแซมเครื่องสํารองไฟฟา (UPS)

160,500.00

160,500.00

ตกลงราคา

จํานวน 1 เครื่อง

บริษัท เพซ ดีไซน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
160,500.00

บริษัท เพซ ดีไซน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง
160,500.00

ครบถวน

สจ.130/2559
ลงวันที่ 19 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

8

ซื้อขายเครื่องโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง

32,956.00

-

ตกลงราคา

บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด

32,956.00

บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด

32,956.00

มีคุณสมบัติถูกตอง

สข.131/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 27 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ซื้อขายคอมพิวเตอรแมขายแบบที่ 1

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
(บาท)
120,000.00

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
จาง
(บาท)

130,000.00 ตกลงราคา

บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด
119,840.00

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
(บาท)
บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด
119,840.00

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจาง
มีคุณสมบัติถูกตอง

สข.132/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 20 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

10 ซื้อขายอะไหลเครื่องสงวิทยุกระจาย

19,994,000.00

1,999,400.00 สอบราคา

ขาวอากาศ จํานวน 22 รายการ

บริษัท เอเซียเมท จํากัด
1,979,500.00

บริษัท เอเซียเมท จํากัด
1,979,500.00

มีคุณสมบัติถูกตอง

สข.133/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 20 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม

บริษัท จีโนแมทช จํากัด

ภายในวงเงิน

2,095,000.00

งบประมาณ
และราคาต่ําสุด

11 ซื้อขายแบตเตอรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟฟา
อัตโนมัติ (UPS) พรอมติดตั้ง จํานวน 48 ลูก

48,792.00

-

ตกลงราคา

บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จํากัด
48,792.00

บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จํากัด
48,792.00

มีคุณสมบัติถูกตอง

สข.134/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 23 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12 จางเหมาซอมแซมเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใช

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
(บาท)
208,650.00

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
จาง
(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
(บาท)

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจาง

208,650.00 ตกลงราคา บริษัท ซี แอนด เค เพาเวอร เจน จํากัด บริษัท ซี แอนด เค เพาเวอร เจน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง

กับเครื่องเรดารตรวจอากาศที่ สอต.ระยอง

208,650.00

208,650.00

ครบถวน

สจ.135/2559
ลงวันที่ 28 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม

และ สอต.ชัยนาท

ภายในวงเงิน
งบประมาณ

13 จางถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม

1,500,000.00

1,500,000.00 สอบราคา

ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัด

บริษัท โชคดี มีโชค จํากัด
1,500,000.00

บริษัท โชคดี มีโชค จํากัด
1,500,000.00

มีคุณสมบัติถูกตอง

สจ.136/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 28 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม

สมุทรสงคราม 6993 ลูกบาศกเมตร

ภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 ซื้อขายระบบไฟฟาแบบโซลาเซลล

180,804.86

180,804.86 ตกลงราคา

ใชหลอดไฟ LED บริเวณสวนสุขภาพ

บริษัท นอรทเทอรน ซันไชน จํากัด
180,804.86

บริษัท นอรทเทอรน ซันไชน จํากัด
180,804.86

มีคุณสมบัติถูกตอง

สข.137/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 27 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม

กรมอุตุนิยมวิทยา

ภายในวงเงิน
งบประมาณ

15 จางเหมาซอมแซมไฟชุดสองสวางโคมไฟ
แนวรั้งดานหนากรมอุตุนิยมวิทยา

115,560.00

115,560.00 ตกลงราคา

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด
115,560.00

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด
115,560.00

มีคุณสมบัติถูกตอง

สจ.138/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 28 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559
กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16 ซื้อขายครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
(บาท)
162,530.00

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
จาง
(บาท)

149,690.00 ตกลงราคา

รายการ

บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด
147,232.00

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
(บาท)
บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด
147,232.00

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจาง
มีคุณสมบัติถูกตอง

สข.139/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 28 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

17 ซื้ออุปกรณเก็บขอมูลภายนอก (NAS)
จํานวน 1 ชุด

72,760.00

-

ตกลงราคา

บริษัท อิทธิกร จํากัด
72,760.00

บริษัท อิทธิกร จํากัด
72,760.00

มีคุณสมบัติถูกตอง

สข.140/2559

ครบถวน

ลงวันที่ 29 ก.ย.2559

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

