รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจําเดือน ตุลาคม 2556
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา
สจ.1/2557 ตอเนื่อง (UPS) ประจําศูนยเทคโนโลยี
31 ต.ค. 56 สารสนเทศ
1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

งบประมาณ 109,140.00

สอบราคา - บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จํากัด

ราคากลาง 109,140.00

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคา 98,868 บาท

ราคา 98,868 บาท / 11 เดือน

เอกสารถูกตองครบถวน

- บริษัท ไอเท็น เซอรวิส จํากัด

เดือนละ 8,988 บาท

เสนอราคา 135,000 บาท

จางเหมาพนักงานขับรถยนตราชการ
สจ.2/2557 จํานวน 2 คน
2

งบประมาณ 342,000.00
ราคากลาง 342,000.00

18 ต.ค. 56

สอบราคา - หางหุนสวนจํากัด ซี เค แอล มูฟ
เสนอราคา 342,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซี เค แอล มูฟ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 323,950 บาท / 12 เดือน

เอกสารถูกตองครบถวน

- บริษัท สปด เพจเก็จ เอ็กเพรส จํากัด ต.ค. เดือนละ 10,450 บาท
เสนอราคา 347,270.64 บาท

พ.ย.-ก.ย. เดือนละ 28,500 บาท

- บริษัท สยามราชธานี จํากัด
เสนอราคา 405,744 บาท
3
จางเหมาตัดหญาและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา
สจ.3/2557 จํานวน 5 คน
29 ต.ค. 56

งบประมาณ 660,000.00
ราคากลาง 660,000.00

4
จางเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรใน
งบประมาณ 529,090.42
สจ.4/2557 โครงการนํารองการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ราคากลาง 529,085.04
30 ต.ค. 56

สอบราคา - บริษัท เอส.ดี.ภัทร จํากัด
บริษัท เอส.ดี.ภัทร จํากัด
เสนอราคา 660,000 บาท
ราคา 660,000 บาท / 12 เดือน
- บริษัท ทวีแพลน แอนด แลนดสเคป เดือนละ 55,000 บาท
จํากัด เสนอราคา 641,358 บาท
- หางหุนสวนจํากัด บี.เอส.ที กรีนแอนด
การเดน เสนอราคา 753,860.40 บาท
- บริษัท พนาทัศน จํากัด
เสนอราคา 960,000 บาท

เอกสารถูกตองครบถวน
ตามประกาศ

วิธีพิเศษ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด
เสนอราคา 528,960 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด
ราคา 484,880 บาท / 11 เดือน
เดือนละ 44,080 บาท

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

5
จางเหมาบริการทําความสะอาด ณ สอต.กรุงเทพฯ งบประมาณ 16,500.00
สจ.5/2557 (เฉลิมพระเกียรติ)
ราคากลาง 16,500.00
30 ต.ค. 56

ตกลงราคา นายชาตรี มุทุสิทธิ์
เสนอราคา 16,500 บาท

นายชาตรี มุทุสิทธิ์
ราคา 16,500 บาท / 11 เดือน
เดือนละ 1,500 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

6
จางเหมาบริการทําความสะอาด ณ สอต.กรุงเทพฯ งบประมาณ 22,000.00
สจ.6/2557 (กลุม งานตรวจอากาศดวยเรดาร)
ราคากลาง 22,000.00
30 ต.ค. 56

ตกลงราคา นางกมลพร อภิวัน
เสนอราคา 22,000 บาท

นางกมลพร อภิวัน
ราคา 22,000 บาท / 11 เดือน
เดือนละ 2,000 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

7
จางเหมากําจัดปลวกและหนู
สจ.7/2557
30 ต.ค. 56

สอบราคา - บริษัท ชารฟ เพสท คอนโทรล เซอรวิส จํากัด เสนอราคา 96,250 บาท
- บริษัท อัลกาลาม คอนแอนด เซิรฟ
จํากัด เสนอราคา 128,400 บาท
- บริษัท ยูนิเพสท จํากัด
เสนอราคา 132,132 บาท
- บริษัท พีเอซี (เทรดดิ้ง) จํากัด
เสนอราคา 142,932 บาท
- หางหุนสวนจํากัดสยามธุรภัณฑ
เสนอราคา 149,760 บาท
- บริษัท พวงสมบูรณกรุป จํากัด
เสนอราคา 150,000 บาท
- บริษัท อออล ซิสเต็มโก จํากัด
เสนอราคา 153,000 บาท
- บริษัท กูด เพสท คอนโทล จํากัด
เสนอราคา 159,600 บาท

บริษัท ชารฟ เพสท คอนโทรล เซอรวิส เสนอราคาต่ําสุด
จํากัด
เอกสารถูกตองครบถวน
ราคา 96,250 บาท / 11 เดือน
เดือนละ 8,750 บาท

งบประมาณ 162,000.00
ราคากลาง 162,000.00

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

8
จางเหมากอสรางโรงเก็บเครื่องกําเนิดไฟฟาสถานี งบประมาณ 396,000.00
สจ.8/2557 วิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต ราคากลาง 396,000.00
30 ต.ค. 56

สอบราคา - นายมนตรี นามบุรี
เสนอราคา 318,044 บาท
- นายสมบัติ นันทะวงศรี
เสนอราคา 390,580 บาท
- นางสาวนิศกร ภารากิจ
เสนอราคา 339,000 บาท
- บริษัท บานอุนสุข จํากัด
เสนอราคา 378,350 บาท

นายมนตรี นามบุรี
ราคา 318,044 บาท

เสนอราคาต่ําสุด
เอกสารถูกตองครบถวน

9
จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่ งบประมาณ 313,275.00
สจ.9/2557 ของกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน 30 คน ประจําเดือน ราคากลาง 313,275.00
31 ต.ค. 56 ตุลาคม 2556

วิธีพิเศษ บริษัท เอส.เอส.พี.คลีนนิ่ง แอนด
เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 313,275 บาท

บริษัท เอส.เอส.พี.คลีนนิ่ง แอนด
เซอรวิส จํากัด
ราคา 313,275 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

10
จางบริการรักษาความปลอดภัย ณ กรมอุตุนิยมวิทยงบประมาณ 1,713,024.00
สจ.10/2557 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ราคากลาง 1,713,024.00

วิธีพิเศษ องคการสงเคราะหทหารผานศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ
เสนอราคา 1,713,024 บาท

องคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระ มีความจําเปนตองใชงาน
บรมราชูปถัมภ
ราคา 1,713,024 บาท / 12 เดือน
เดือนละ 142,752 บาท

11
จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องมือตรวจ งบประมาณ 34,013,160.00
สจ.11/2557 อากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ราคากลาง 34,013,160.00
25 ต.ค. 56 รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง
ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีพิเศษ บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซ เฟรท
จํากัด
เสนอราคา 34,013,160 บาท

บริษัท บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซ เฟรท มีความจําเปนตองใชงาน
จํากัด
ราคา 34,013,160 บาท / 12 เดือน
เดือนละ 2,834,430 บาท

ตกลงราคา บริษัท พี กรุปไทย อินเตอรเทรด
จํากัด
เสนอราคา 42,372 บาท

บริษัท พี กรุปไทย อินเตอรเทรด จํากัด มีความจําเปนตองใชงาน
ราคา 42,372 บาท / 11 เดือน
เดือนละ 3,852 บาท

12
เชาเครื่องโทรสาร จํานวน 3 เครื่อง
สช.12/2557 จํานวน 5 คน
31 ต.ค. 56

งบประมาณ 46,224.00
ราคากลาง 46,224.00

13
เชาใชระบบสื่อสาร GPRS ประจําเดือนตุลาคม
สช.13/2557 2556
31 ต.ค. 56

งบประมาณ 623,750.00
ราคากลาง 623,750.00

วิธีพิเศษ บริษัท เดอะลิงค จํากัด
เสนอราคา 623,750 บาท

บริษัท เดอะลิงค จํากัด
ราคา 623,750 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

จางเหมาตัดหญาและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยางบประมาณ 414,000.00
สจ.15/2557 บริเวณสํานักอุตุนิยมวิทยุการบิน ทาอากาศ ราคากลาง 414,000.00
31 ต.ค. 56 ยานสุวรรณภูมิ

สอบราคา บริษัท พนาทัศน จํากัด

15
จางบริการรักษาความปลอดภัย ณ สํานักอุตุนิยม งบประมาณ 850,512.00
สจ.16/2557 วิทยุการบิน
ราคากลาง 850,512.00
18 พ.ย. 56

วิธีพิเศษ องคการสงเคราะหทหารผานศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ
เสนอราคา 850,512 บาท

องคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระ มีความจําเปนตองใชงาน
บรมราชูปถัมภ
ราคา 850,512 บาท / 12 เดือน
เดือนละ 70,876 บาท

16
จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมระบบ
สจ.17/2557 ปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ
31 ต.ค. 56

สอบราคา - บริษัท ไซทเพรพพาเรชั่น
แมเนจเมนท จํากัด
เสนอราคา 97,691 บาท
- บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จํากัด
เสนอราคา 117,700 บาท

บริษัท ไซทเพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท เสนอราคาต่ําสุด
จํากัด
เอกสารถูกตองครบถวน
ราคา 97,691 บาท / 11 เดือน
เดือนละ 8,881 บาท

18
เชาใชบริการสื่อสารขอมูลอินเตอรเน็ตที่ความเร็ว งบประมาณ 26,750.00
สช.18/2557 4 Mbps ประจําเดือนกรกฎาคม 2556
ราคากลาง 26,750.00
31 ต.ค. 56

ตกลงราคา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
เสนอราคา 26,750 บาท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
ราคา 26,750 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว
เอกสารถูกตอง อยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

19
เชาใชบริการสื่อสารขอมูลอินเตอรเน็ตที่ความเร็ว งบประมาณ 360,000.00
สช.20/2557 4 Mbps
ราคากลาง 328,383.00
31 ต.ค. 56

วิธีพิเศษ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
เสนอราคา 294,250 บาท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
ราคา 294,250 บาท / 11 เดือน
เดือนละ 26,750 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

นายพงพันธ ทองเฟอง
ราคา 28,800 บาท / 12 เดือน
เดือนละ 2,400 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

14

งบประมาณ 154,080.00
ราคากลาง 141,240.00

20
จางเหมาบริการทําความสะอาดและตัดหญาบริเวณ งบประมาณ 28,800.00
สจ.21/2557 รอบอาคารที่ทําการสวนควบคุมระบบวิทยุกระจาย ราคากลาง 28,800.00
31 ต.ค. 56 ขาวอากาศ

เสนอราคา 384,000 บาท

ตกลงราคา นายพงพันธ ทองเฟอง
เสนอราคา 28,800 บาท

บริษัท พนาทัศน จํากัด

มีผูเสนอราคารายเดียว

ราคา 384,000 บาท / 12 เดือน

เอกสารถูกตอง อยูในวงเงิน

เดือนละ 32,000 บาท

งบประมาณและราคากลาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

21
จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่ งบประมาณ 313,275.00
สจ.24/2557 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําเดือนพฤศจิกายน ราคากลาง 313,275.00
31 ต.ค. 56 2556

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

วิธีพิเศษ บริษัท เอส.เอส.พี.คลีนนิ่ง แอนด
เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 313,275 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
บริษัท เอส.เอส.พี.คลีนนิ่ง แอนด
เซอรวิส จํากัด
ราคา 313,275 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
มีความจําเปนตองใชงาน

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2556
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
ซื้อจอแสดงผลขอมูล จํานวน 1 ชุด

สข.14/2557

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
งบประมาณ 349,990.00
ราคากลาง 349,990.00

6 พ.ย. 56

วิธีซื้อ/
จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

สอบราคา - บริษัท เอวี เทค ซิสเต็มส จํากัด
เสนอราคา 331,700 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

บริษัท เอวี เทค ซิสเต็มส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 331,700 บาท

เอกสารถูกตองครบถวน

- บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เสนอราคา 340,474 บาท
- บริษัท ซีเคียวริตี้ คอมมิวนิเคชัน
เซ็นเตอร จํากัด
เสนอราคา 342,400 บาท
- บริษัท แอตลันตา ออโตเมชั่น จํากัด
เสนอราคา 349,190 บาท

2
จางเหมาซอมแซมพรอมบํารุงรักษาระบบตรวจ
สจ.22/2557 แผนดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัย
8 พ.ย. 56 สึนามิ

งบประมาณ 7,362,000.00
ราคากลาง 7,362,000.00

วิธีพิเศษ บริษัท จีโนแมทซ จํากัด
เสนอราคา 7,362,000 บาท

บริษัท จีโนแมทซ จํากัด
ราคา 7,362,000 บาท / 9 เดือน
เดือนละ 818,000 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

3
จางเหมาซอมแซมพรอมบํารุงรักษาระบบตรวจ งบประมาณ 5,867,800.00
สจ.23/2557 แผนดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานขอมูลและเชื่อมโยง ราคากลาง 5,867,800.00
8 พ.ย. 56 ตางๆ

วิธีพิเศษ บริษัท เอเซียเมท จํากัด
เสนอราคา 5,867,800 บาท

บริษัท เอเซียเมท จํากัด
ราคา 5,867,800 บาท / 12 เดือน
เดือนละ 488,990 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

4
เชาใชบริการเครื่องถายเอกสาร จํานวน 19 เครื่อง งบประมาณ 1,567,500.00
สช.25/2557
ราคากลาง 1,567,500.00
7 พ.ย. 56

สอบราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย)
จํากัด เสนอราคาแผนละ 0.50 บาท จํากัด
- บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาแผนละ 0.50 บาท
เสนอราคาแผนละ 0.30 บาท
- บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จํากัด
เสนอราคาแผนละ 0.23 บาท

เอกสารถูกตองครบถวน
ตามประกาศ

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

5
เชาเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
สช.26/2557
14 พ.ย. 56

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

งบประมาณ 16,050.00
ราคากลาง 16,050.00

วิธีซื้อ/
จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

ตกลงราคา บริษัท พี กรุปไทย อินเตอรเรด จํากัด บริษัท พี กรุปไทย อินเตอรเรด จํากัด มีความจําเปนตองใชงาน
เสนอราคา 16,050 บาท
ราคา 16,050 บาท / 12 เดือน
เดือนละ 1,337.50 บาท

6
เชาใชบริการสื่อสารขอมูลอินเตอรเน็ตแบบองคกร งบประมาณ 1,078,547.16
สช.27/2557
ราคากลาง 1,078,547.16
25 พ.ย. 57

วิธีพิเศษ บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด
เสนอราคา 1,078,547.16 บาท

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด
มีความจําเปนตองใชงาน
ราคา 1,078,547.16 บาท / 12 เดือน
เดือนละ 89,878.93 บาท

7
เชาใชบริการเครือขายระบบสื่อสารแบบองคกร
สช.28/2557
15 พ.ย. 56

งบประมาณ 6,476,239.20
ราคากลาง 6,476,239.20

วิธีพิเศษ บริษัท ทีโอที จํากัด
เสนอราคา 6,476,239.20 บาท

บริษัท ทีโอที จํากัด
มีความจําเปนตองใชงาน
ราคา 6,476,239.20 บาท / 12 เดือน
เดือนละ 539,686.60 บาท

8
เชาใชบริการ Public IP ระหวางประเทศ
สช.29/2557
26 พ.ย. 56

งบประมาณ 513,600.00
ราคากลาง 513,600.00

วิธีพิเศษ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอรเชียล
อินเตอรเน็ต จํากัด
เสนอราคา 513,600 บาท

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอรเชียล
อินเตอรเน็ต จํากัด
ราคา 513,600 บาท / 12 เดือน
เดือนละ 42,800 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

วิธีพิเศษ บริษัท 7 เลเยอร จํากัด
เสนอราคา 1,386,720 บาท

บริษัท 7 เลเยอร จํากัด
ราคา 1,386,720 บาท / 12 เดือน
เดือนละ 115,560 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

นางสาวสุดา สุกฤษ
ราคา 36,000 บาท / 10 เดือน
เดือนละ 3,600 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
ราคา 13,995.60 บาท / 12 เดือน
เดือนละ 1,166.30 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

9
เชาใชบริการสื่อสารอินเตอรเนทตอเนื่องสําหรับ งบประมาณ 1,386,720.00
สช.30/2557 ระบบตรวจแผนดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการ ราคากลาง 1,386,720.00
11 พ.ย. 56 เตือนภัยสึนามิ
10
จางเหมาบริการทําความสะอาดภายในอาคารสวน งบประมาณ 36,000.00
สจ.31/2557 ควบคุมระบบวิทยุกระจายขาวอากาศ
ราคากลาง 36,000.00
29 พ.ย. 56
11
เชาใชระบบ ADSL ความเร็ว 14 Mbps
สช.32/2557
25 พ.ย. 56

งบประมาณ 13,995.60
ราคากลาง 13,995.60

ตกลงราคา นางสาวสุดา สุกฤษ
เสนอราคา 36,000 บาท

วิธีพิเศษ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
เสนอราคา 13,995.60 บาท

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/
จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

12
เชาใชบริการเชื่อมโยงสัญญาณแผนดินไหว
สช.33/2557
14 พ.ย. 56

งบประมาณ 95,016.00
ราคากลาง 95,016.00

ตกลงราคา บริษัท ทรู อินเตอรเน็ต จํากัด
เสนอราคา 95,016 บาท

บริษัท ทรู อินเตอรเน็ต จํากัด
ราคา 95,016 บาท / 12 เดือน
เดือนละ 7,918 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

13
จางเหมาบํารุงรักษาแทนพิมพออฟเซท ยี่หอ
สจ.34/2557 Multi 1860
14 พ.ย. 56

งบประมาณ 9,095.00
ราคากลาง 9,095.00

ตกลงราคา รานนิตยชัยซัพพลาย แอนด
เซอรวิส
เสนอราคา 9,095 บาท

รานนิตยชัยซัพพลาย แอนดเซอรวิส
ราคา 9,095 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

14
ซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณสําหรับเครื่องมือตรวจ งบประมาณ 99,831.00
สข.35/2557 อากาศอัตโนมัติ (AWS)
ราคากลาง 99,831.00
18 พ.ย. 56

ตกลงราคา บริษัท ไอบีคอน จํากัด
เสนอราคา 99,831 บาท

บริษัท ไอบีคอน จํากัด
ราคา 99,831 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

15
จางเปนผูตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ
สจ.38/2557 ISO9001:2008 ครั้งที่ 5
26 พ.ย. 56

งบประมาณ 22,256.00
ราคากลาง 22,256.00

ตกลงราคา บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น
จํากัด
เสนอราคา 22,256 บาท

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น จํากัด มีความจําเปนตองใชงาน
ราคา 22,256 บาท

16
เชาใชบริการระบบสื่อสาร GPRS
สช.39/2557
13 พ.ย. 56

งบประมาณ 1,257,790.00
ราคากลาง 1,257,790.00

17
ซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 ชุด ณ งบประมาณ 988,680.00
สข.40/2557 หอประชุมใหญ กรมอุตุนิยมวิทยา
ราคากลาง 988,680.00

วิธีพิเศษ บริษัท เดอะลิงค จํากัด
เสนอราคา 623,750 บาท

บริษัท เดอะลิงค จํากัด
ราคา 623,750 บาท

สอบราคา - บริษัท เอส เค เค ดรากอน จํากัด บริษัท เอส เค เค ดรากอน จํากัด
เสนอราคา 822,000 บาท
ราคา 822,000 บาท
- หางหุนสวนจํากัดเค แอล คลูลิ่ง
เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 823,680 บาท
- บริษัท เฮงสูง จํากัด
เสนอราคา 888,000 บาท
- บริษัท ทอปเทค แอรคอน จํากัด
เสนอราคา 928,332 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

เสนอราคาต่ําสุด
เอกสารถูกตองครบถวน

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/
จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

- บริษัท แอรโก โปร-เทค จํากัด
เสนอราคา 977,700 บาท
- บริษัท แอล-คูล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
เสนอราคา 978,322.40 บาท
- บริษัท เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

เสนอราคา 982,800 บาท
- บริษัท เกียรติดุจเพชร จํากัด
เสนอราคา 988,680 บาท
- บริษัท หลิน จํากัด
เสนอราคา 1,083,696 บาท
18
ซื้อเซนเซอรวัดอุณหภูมิสําหรับเครื่องมือตรวจ
สข.41/2557 อากาศอัตโนมัติ (AWS)
27 พ.ย. 56

งบประมาณ 96,728.00
ราคากลาง 96,728.00

ตกลงราคา บริษัท พีอารซี เทคโนโลยี
คอรปอเรชั่น จํากัด
เสนอราคา 96,728 บาท

บริษัท พีอารซี เทคโนโลยี
คอรปอเรชั่น จํากัด
ราคา 96,728 บาท

19
ซื้อพรอมติดตั้งเครื่องเรดารตรวจอากาศแบบ
สข.44/2557 Doppler พรอมอุปกรณและหอเรดาร 2 เครื่อง
29 พ.ย. 56 ที่ดอนเมืองและจังหวัดขอนแกน

งบประมาณ 312,000,000.00 e-Auction - บริษัท มารวินเทคโนโลยีส จํากัด บริษัท มารวินเทคโนโลยีส จํากัด
ราคากลาง 312,000,000.00
เสนอราคา 309,337,000 บาท
ราคา 309,337,000 บาท
- หางหุนสวนจํากัดไซแอนติฟครีเสิรช
เสนอราคา 309,990,000 บาท
- บริษัท จีโนแมทซ จํากัด
เสนอราคา 310,590,000 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

เสนอราคาต่ําสุด
เอกสารถูกตองครบถวน

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจําเดือน ธันวาคม 2556
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

เชาใชบริการเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 งบประมาณ 60,000.00
ราคากลาง 60,000.00
สข.19/2557 เครื่อง
1

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ตกลงราคา บริษัท ดิทโก (ประเทศไทย) จํากัด
เสนอราคา 60,000 บาท

24 ธ.ค. 56

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
บริษัท ดิทโก (ประเทศไทย) จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
มีความจําเปนตองใชงาน

ราคา 60,000 บาท / 12 เดือน
เดือนละ 5,000 บาท

2
จางเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 4 คน งบประมาณ 570,240.00
สจ.36/2557
ราคากลาง 503,040.00
12 ธ.ค. 56

สอบราคา บริษัท โปรแครสเปเซียลตี้ จํากัด
เสนอราคา 512,640 บาท

3
ซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 200 กิโลวัตต รวม งบประมาณ 1,250,000.00
สข.37/2557 ATS พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
ราคากลาง 1,250,000.00
16 ธ.ค. 56

สอบราคา - บริษัท ทัชอินไทย คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท ทัชอินไทย คอรปอเรชั่น จํากัด เสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคา 1,000,450 บาท
ราคา 1,000,450 บาท
เอกสารถูกตองครบถวน
- บริษัท โอเอเซลสแอนดเซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 1,123,500 บาท
- บริษัท เอส.อี.เอ พาวเวอรเจ็นท จํากัด
เสนอราคา 1,221,940 บาท
- บริษัท ไทยเทคเยนเนอเรเตอร จํากัด
เสนอราคา 1,225,000 บาท
- บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จํากัด
เสนอราคา 1,228,895 บาท

4
ซื้ออะไหลและวัสดุไฟฟา จํานวน 19 รายการ
สข.42/2557
4 ธ.ค. 56

ตกลงราคา บริษัท ซี.เอส.เอส.โฮลดิ้ง จํากัด
เสนอราคา 99,380 บาท

งบประมาณ 99,380.00
ราคากลาง 99,380.00

บริษัท โปรแครสเปเซียลตี้ จํากัด
ราคา 512,640 บาท / 12 เดือน
เดือนละ 42,720 บาท

บริษัท ซี.เอส.เอส.โฮลดิ้ง จํากัด
ราคา 99,380 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว
เอกสารถูกตอง อยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

มีความจําเปนตองใชงาน

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

5
จางเหมาจัดสงวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
สจ.43/2557 ตรวจอากาศตางๆ
3 ธ.ค. 56

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

งบประมาณ 93,500.00
ราคากลาง 93,500.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

ตกลงราคา บริษัท ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส จํากัด บริษัท ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส จํากัด มีความจําเปนตองใชงาน
เสนอราคา 93,500 บาท
ราคา 93,500 บาท

6
จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่โรงจอดรถยนต งบประมาณ 1,983,260.00
สจ.45/2557 พรอมหองอเนกประสงค
ราคากลาง 1,983,260.00

สอบราคา - บริษัท โปรเมทริค จํากัด
บริษัท โปรเมทริค จํากัด
เสนอราคา 1,695,950 บาท
ราคา 1,695,950 บาท
- บริษัท ไทยเทคบางปู จํากัด
เสนอราคา 1,452,000 บาท
- บริษัท วรกมลกอสราง จํากัด
เสนอราคา 1,880,000 บาท
- บริษัท แลนดสเคป พลัส จํากัด
เสนอราคา 1,850,000 บาท
- บริษัท พรีเมี่ยม ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด
เสนอราคา 1,782,000 บาท
- บริษัท กาวหนาการโยธา 1997 จํากัด
เสนอราคา 1,980,000 บาท

เอกสารถูกตองครบถวน
ตามประกาศ

7
จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและ
สจ.46/2557 สถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
17 ธ.ค. 56

e-Auction - บริษัท มัดชา เซอรวิส จํากัด
บริษัท มัดชา เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 2,714,800 บาท
ราคา 2,714,800 บาท
- บริษัท เบสท อินเวสติเกชั่น จํากัด
เสนอราคา 3,600,000บาท
- บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 3,118,000 บาท
- บริษัท เอส.เอส.พี.คลีนนิ่ง แอนด

เสนอราคาต่ําสุด
เอกสารถูกตองครบถวน

งบประมาณ 3,750,000.00
ราคากลาง 3,750,000.00

เซอรวิส จํากัด เสนอราคา 3,345,000 บาท

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

8
ซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน จํานวน งบประมาณ 277,065.80
สข.47/2557 3 รายการ
ราคากลาง 277,065.80

สอบราคา - รานอาทรพาณิชย
รานอาทรพาณิชย
เสนอราคา 258,500 บาท
ราคา 258,500 บาท
- รานชัชพล เสนอราคา 274,000 บาท

เสนอราคาต่ําสุด
เอกสารถูกตองครบถวน

9
จางเหมาบริการ Clipping news อิเลคทรอนิกส งบประมาณ 42,949.80
สจ.48/2557
ราคากลาง 42,949.80

ตกลงราคา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
เสนอราคา 42,949.80 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
ราคา 42,949.80 บาท / 9 เดือน
เดือนละ 4,772.20 บาท

10
ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรรายการเครื่องมือตรวจ งบประมาณ 150,000,000.00 e-Auction - บริษัท เอเซียเมท จํากัด
บริษัท เอเซียเมท จํากัด
สข.49/2557 อากาศอัตโนมัติระบบวินดเชียร (LLWAS) 2 ราคากลาง 150,000,000.00
เสนอราคา 148,483,900 บาท
ราคา 148,483,900 บาท
27 ธ.ค. 56 ระบบที่ทาอากาศยานอุบลราชธานี และ
- บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนนส จํากัด
ทาอากาศยานเชียงราย
เสนอราคา 148,950,000บาท

เสนอราคาต่ําสุด
เอกสารถูกตองครบถวน

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจําเดือน มกราคม 2557
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
เชาใชบริการระบบสื่อสาร GPRS

สช.50/2557

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
งบประมาณ 5,613,750.00
ราคากลาง 5,613,750.00

10 ม.ค. 57

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

e-Auction - บริษัท เดอะลิงค จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

บริษัท เดอะลิงค จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคา 5,599,845 บาท

ราคา 5,599,845 บาท / 9 เดือน

เอกสารถูกตองครบถวน

- บริษัท พาราโบลิกซิสเต็มส จํากัด

เดือนละ 622,205 บาท

เสนอราคา 5,602,250 บาท

จางเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร งบประมาณ 1,444,500.00
สจ.51/2557 แมขายเว็บไซตและระบบสํารองขอมูล ราคากลาง 1,444,500.00
2

สอบราคา บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร จํากัด
เสนอราคา 1,405,980 บาท

16 ม.ค. 57

ซื้อเครื่องสงวิทยุหยั่งลมชั้นบน จํานวน งบประมาณ 619,530.00
ราคากลาง 619,530.00
สข.52/2557 3,000 เครื่อง
3

บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร จํากัด มีผูเสนอราคารายเดียว
ราคา 1,405,980 บาท / 9 เดือน

เอกสารถูกตอง อยูในวงเงิน

เดือนละ 156,220 บาท

งบประมาณและราคากลาง

สอบราคา บริษัท เยนเนอราลอีเล็คทรอนิกส จํากัด บริษัท เยนเนอราลอีเล็คทรอนิกส จํากัด มีผูเสนอราคารายเดียว
เสนอราคา 619,530 บาท

ราคา 619,530 บาท

17 ม.ค. 57

เอกสารถูกตอง อยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ
สข.53/2557 (AWOS) 2 เครื่อง ที่ทาอากาศยาน
15 ม.ค. 57 ระนอง และ เลย
4

งบประมาณ 39,400,000.00 e-Auction บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด
ราคากลาง 39,400,000.00

เสนอราคา 38,948,000 บาท

ราคา 38,948,000 บาท

เอกสารถูกตองครบถวน

- บริษัท เอเซียเมท จํากัด
เสนอราคา 39,108,500 บาท

ซื้อเครื่องมือตรวจลมชั้นบน จํานวน
5
สข.54/2557 4 เครื่อง
16 ม.ค. 57
6
สข.55/2557

ซื้อวัสดุโรงงาน จํานวน 23 รายการ

งบประมาณ 44,800,000.00 e-Auction - หางหุนสวนจํากัดไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัดไซแอนติฟค รีเสิรช เสนอราคาต่ําสุด
ราคากลาง 44,800,000.00
เสนอราคา 44,512,000 บาท
ราคา 44,512,000 บาท
เอกสารถูกตองครบถวน
- บริษัท เอเซียเมท จํากัด
เสนอราคา 44,800,000 บาท
งบประมาณ 352,351.00
ราคากลาง 352,351.00

สอบราคา - หางหุนสวนจํากัดธาราธร
เสนอราคา 314,612.10 บาท
- หางหุนสวนจํากัดบุญศิริ คอมเมอรเชียล

เสนอราคา 337,306.80 บาท

หางหุนสวนจํากัดธาราธร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 314,612.10 บาท

เอกสารถูกตองครบถวน

ลําดับที่
7

งานจัดซื้อจัดจาง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

สข.56/2557

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
งบประมาณ 90,000.00
ราคากลาง 90,000.00

21 ม.ค. 57

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ตกลงราคา - บริษัท ซี.เอส.เอส.โฮลดิ้ง จํากัด
เสนอราคา 90,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

บริษัท ซี.เอส.เอส.โฮลดิ้ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 90,000 บาท

เอกสารถูกตองครบถวน

บริษัท โกลเดน เอ็กซเพรส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 973,614.40 บาท

เอกสารถูกตองครบถวน

บริษัท เอส.ดี.ภัทร จํากัด

มีผูเสนอราคารายเดียว

ราคา 198,000 บาท / 9 เดือน

เอกสารถูกตอง อยูในวงเงิน

เดือนละ 22,000 บาท

งบประมาณและราคากลาง

บริษัท ลินเด ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

(มหาชน)

เอกสารถูกตองครบถวน

- บริษัท พี.เอส. สเปเชี่ยลลิส จํากัด
เสนอราคา 95,850 บาท

จางเหมาปรับปรุงลิฟทโดยสาร จํานวน งบประมาณ 1,355,615.10
สจ.57/2557 4 เครื่อง ที่อาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา ราคากลาง 1,307,657.70
8

สอบราคา - บริษัท โกลเดน เอ็กซเพรส จํากัด
เสนอราคา 973,614.40 บาท
- หางหุนสวนจํากัดอารเอสที เซลล
แอนดเซอรวิส เสนอราคา 1,124,356 บาท

จางเหมาตัดหญาและดูแลสนามอุตุนิยม งบประมาณ 198,000.00
ราคากลาง 198,000.00
สจ.58/2557 วิทยา จํานวน 2 คน
9

สอบราคา บริษัท เอส.ดี.ภัทร จํากัด
เสนอราคา 198,000 บาท

30 ม.ค. 57

ซื้อแกสไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแกส)
สจ.59/2557 จํานวน 2,500 ทอ
10

12 ก.พ. 57

งบประมาณ 300,000.00
ราคากลาง 300,000.00

สอบราคา บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) เสนอราคา 256,275 บาท

ราคา 256,275 บาท

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2557
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ 8,193,340.00 กรณีพิเศษ - บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กเพิรท จํากัด บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กเพิรท จํากัด มีความจําเปนตองใชงาน
จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม
เสนอราคา 8,198,340 บาท
ราคา 8,193,340 บาท / 6 เดือน
สจ.60/2557 เครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่ง ราคากลาง 8,193,340.00
เดือนละ 1,366,390 บาท
27 ก.พ. 57 ฝงตะวันตก (สุวรรณภูม)ิ 1 ระบบ
1

2

จางเหมาจัดสงวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ งบประมาณ 1,406,500.00

สจ.61/2557 ตรวจอากาศตางๆ

ราคากลาง 1,406,500.00

28 ก.พ. 57

สอบราคา - บริษัท ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส จํากัด บริษัท ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคา กก. ละ 71.50 บาท

ราคา 71.50 บาท / กก.

เอกสารถูกตองครบถวน

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

มีความจําเปนตองใชงาน

- บริษัท พัสดุภัณฑไทย จํากัด
เสนอราคา กก. ละ148.50 บาท

3

จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซม

งบประมาณ 8,667,000.00

สจ.62/2557 เครื่องเรดารตรวจอากาศ แบบดอปเปอร ราคากลาง 8,667,000.00
27 ก.พ. 57 ชนิด S-Band พรอมอุปกรณเชื่อมโยงที่

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรณีพิเศษ - บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด
เสนอราคา 8,667,000 บาท

ราคา 8,667,000 บาท / เดือน
เดือนละ 1,444,500 บาท

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจําเดือน มีนาคม 2557
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ซื้อครื่องกระจายขาวอากาศเพื่อการ งบประมาณ 11,000,000.00 E-Auction - บริษัท เมทลิงค วินโป จํากัด
เสนอราคา 10,960,000 บาท
สข.63/2557 เดินเรือ (Broadcast for Shipping) ราคากลาง 11,000,000.00
- บริษัท นีโอ ไดแด็กติค จํากัด
18 มี.ค. 57 จํานวน 1 เครื่อง
1

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

บริษัท เมทลิงค วินโป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 10,960,000 บาท

เอกสารถูกตองครบถวน

เสนอราคา 10,970,000 บาท
2

จางตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ งบประมาณ 79,822.00

ตกลงราคา - บริษัท บูโร เวอรทัส เซอทิฟเคชั่น จํากัด บริษัท บูโร เวอรทัส เซอทิฟเคชั่น

สจ.64/2557 ISO9001:2008 เพื่อตออายุใบรับรอง ราคากลาง 79,822.00

(ประเทศไทย)

จํากัด

14 มี.ค. 57 และขยายขอบเขตการรับรองระบบ

เสนอราคา 79,822 บาท

ราคา 79,822 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

มาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008
3

ซื้อขายบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการ งบประมาณ 3,690,000.00 E-Auction - หางหุนสวนจํากัดไซแอนติฟค รีเสิรซ หางหุนสวนจํากัดไซแอนติฟค รีเสิรซ

สข.65/2557 ตรวจอากาศชั้นบน จํานวน 2 รายการ

ราคากลาง 3,690,000.00

เสนอราคา 3,680,000 บาท

ราคา 3,680,000 บาท

18 มี.ค. 57
4

เปนผูเสนอราคารายเดียว
เอกสารถูกตองครบถวน
ไมเกินงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร

ซื้อขายโปรแกรมปองกันไวรัส NOD32 งบประมาณ 18,083.00

สข.66/2557 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

ราคากลาง

ตกลงราคา - บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด)
เสนอราคา 18,083 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

จํากัด

20 มี.ค. 57
5

ซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน งบประมาณ 66,768.00

สข.67/2557 2 เครื่อง
24 มี.ค. 57

ราคากลาง 66,768.00

ตกลงราคา - บริษัท พรชัยแอร คอน จํากัด
เสนอราคา 66,768 บาท

บริษัท พรชัยแอร คอน จํากัด

ราคา 66,768 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

ลําดับที่
6

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

ซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน งบประมาณ 33,384.00

สข.68/2557 1 เครื่อง

ราคากลาง 33,384.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

ตกลงราคา - บริษัท บีเอ็มซี ออฟฟส แมชีน จํากัด บริษัท บีเอ็มซี ออฟฟส แมชีน จํากัด มีความจําเปนตองใชงาน
เสนอราคา 33,384 บาท

ราคา 33,384 บาท

28 มี.ค. 57

ซื้อพรอมติดตั้งกลองวงจรปด CCTV งบประมาณ 47,173.09
ราคากลาง 47,173.09
สข.69/2557 จํานวน 1 ชุด
7

25 มี.ค. 57

ตกลงราคา - บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด
เสนอราคา 47,173.09 บาท

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 47,173.09 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

บริษัท นิคส (ไทยแลนด) จํากัด

มีความจําเปนตองใชงาน

- หางหุนสวนจํากัด ดับบลิวโอดับบลิว
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย
เสนอราคา 70,299 บาท
- บริษัท โทเทิล ซิสเต็มส เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด ดิเวลล็อปเมนท จํากัด
เสนอราคา 60,647.60 บาท

ซื้อกลอง DSLR พรอมอุปกรณ จํานวน งบประมาณ 69,610.00
ราคากลาง 69,610.00
สข.70/2557 1 ชุด
8

ตกลงราคา - บริษัท นิคส (ไทยแลนด) จํากัด
เสนอราคา 69,610 บาท

ราคา 69,610 บาท

28 มี.ค. 57

ซื้อขายวัสดุและอุปกรณคอมพิวเตอร งบประมาณ 262,722.45
ราคากลาง 262,722.45
สข.71/2557 จํานวน 13 รายการ
9

สอบราคา - บริษัท เอโอดี ซัพพลาย จํากัด
เสนอราคา 135,531 บาท

บริษัท เอโอดี ซัพลลาย จํากัด

เอกสารถูกตอง อยูในวงเงิน

ราคา 135,531 บาท

งบประมาณและราคากลาง

รานทรัพยมีบุญการคา

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

28 มี.ค. 57

จางเหมาปรับปรุงซอมแซมรั้วที่สถานี งบประมาณ 350,000.00
สจ.73/2557 วิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ราคากลาง 350,000.00
10 มี.ค. 57 จังหวัดพิษณุโลก
10

สอบราคา - รานทรัพยมีบุญการคา
เสนอราคา 349,780 บาท
- รานวงศเคมีภัณฑ
เสนอราคา 349,910 บาท

ราคา 349,780 บาท

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจําเดือน เมษายน 2557
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

จางเหมาซอมแซมเครื่อง GIS Data
สจ.72/2557 Processing
1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
งบประมาณ 25,145.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

ตกลงราคา - บมจ.ยูนิเวอรแซล เน็ทคอม โซลูชั่นส บมจ. ยูนิเวอรแซล เน็ทคอม โซลูชั่นส มีความจําเปนตองใชงาน

ราคากลาง 25,145.00

เสนอราคา 25,145 บาท

ราคา 25,145 บาท

4 เม.ย. 57

จางเหมาจัดทําหนังสือรายงานประจําป งบประมาณ 195,810.00
ราคากลาง 195,810.00
สจ.74/2557 กรมอุตุนิยมวิทยา ป พ.ศ.2556
2

สอบราคา - หางหุนสวนจํากัด บางกอกบลอก
เสนอราคา 149,300 บาท

11 เม.ย. 57

หางหุนสวนจํากัด บางกอกบลอก

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ราคา 149,300 บาท

- บริษัท อีเกิ้ล เปเปอร จํากัด
เสนอราคา 152,475 บาท
- บริษัท วงศสวางพลับลิชชิ่ง แอนด
พริ้นติ้ง จํากัด เสนอราคา 176,550 บาท

3

จางเหมาบํารุงรักษาการกระจายขาวอากาศ งบประมาณ 420,000.00

สจ.75/2557 เพื่อการบิน (VOLMET)
30 เม.ย. 57

ราคากลาง 420,000.00

พิเศษ

- บริษัท โอเชียน ซอรส จํากัด

บริษัท โอเชียน ซอรส จํากัด

เสนอราคา 414,000 บาท

เสนอราคา 414,000 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจําเดือน พฤษภาคม 2557
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ซื้อวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโคไลท งบประมาณ 5,560,000.00 e-Auction - บริษัท เอเซียเมท จํากัด

สข.77/2557 แบบ 1680 MHz พรอมแบตเตอรี่แหง ราคากลาง 5,560,000.00

เสนอราคา 5,512,640 บาท

23 พ.ค. 57 จํานวน 400 ชุด

- หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรซ

เสนอราคา 5,528,500 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
บริษัท เอเซียเมท จํากัด
ราคา 5,512,640 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจําเดือน มิถุนายน 2557
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

จางเหมาซอมเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) งบประมาณ 70,192.00
สจ.76/2557 ณ สถานีเรดาร เกาะสมุย จ.สุราษรธานี ราคากลาง 70,192.00
1

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

ตกลงราคา - บมจ. ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี บมจ. ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี มีความจําเปนตองใชงาน
เสนอราคา 70,192

ราคา 70,192 บาท

3 มิ.ย. 57

จางเหมาซอมเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) งบประมาณ 61,632.00
สจ.78/2557 ของเครื่องเรดารตรวจอากาศที่สถานี ราคากลาง 61,632.00
2

3 มิ.ย. 57 อุตุนิยมวิทยาวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ

ตกลงราคา - บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส

อินดัสตรี จํากัด

อินดัสตรี จํากัด

เสนอราคา 61,632 บาท

ราคา 61,632 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

ซื้อขายกระดาษกราฟวัดความยาวของ งบประมาณ 1,128,000.00
สข.79/2557 แสงแดดและปากกากราฟ (หมึกในตัว) ราคากลาง 1,128,000.00
9 มิ.ย. 57 จํานวน 3 รายการ

สอบราคา - บริษัท เอ็น แอนด เอ ไซเอ็นติฟค จํากัด บริษัท เอ็น แอนด เอ ไซเอ็นติฟค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

จางเหมาโครงการปรับปรุงระบบวิทยุ งบประมาณ 270,000.00
สจ.80/2557 ออนไลนของสถานีวิทยุกระจายเสียง ราคากลาง 270,000.00
30 มิ.ย. 57 กรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน 6 สถานี

สอบราคา - บริษัท สมารท บอม จํากัด

จางเหมาบริการผูดูแลพิพิธภัณฑ
สจ.81/2557 การเรียนรูอุตุนิยมวิทยา ประจําป
2 มิ.ย. 57 งบประมาณ 2557

ตกลงราคา - บริษัท โธมัส เอ. เอาทโซซิ่ง เซอรวิสเซส บริษัท โธมัส เอ. เอาทโซซิ่ง เซอรวิสเซส มีความจําเปนตองใชงาน

3

4

5

งบประมาณ 155,200.00
ราคากลาง 155,200.00

เสนอราคา 1,101,000 บาท

ราคา 1,101,000 บาท

- บริษัท โตไค โซริกะ จํากัด
เสนอราคา 1,230,000 บาท

เสนอราคา 263,220 บาท

จํากัด เสนอราคา 75,756 บาท

บริษัท สมารท บอม จํากัด

เปนผูเสนอราคารายเดียว

ราคา 263,220 บาท

เอกสารถูกตอง อยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

จํากัด
ราคา 75,756 บาท

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

ซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz งบประมาณ 7,920,000.00 e-Auction - หางหุนสวนจํากัดไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัดไซแอนติฟค รีเสิรช เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
สข.82/2557 (imet-2BI) ระบบวัดโอธิโอโดไลท
ราคากลาง 7,920,000.00
เสนอราคา 7,858,080 บาท
ราคา 7,858,080 บาท
6 มิ.ย. 57 พรอมแบตเตอรี่แหง จํานวน 600 ชุด
- บริษัท เอเซียเมท จํากัด
6

เสนอราคา 7,873,500 บาท

ซื้อขายอะไหลเครื่องมือตรวจอากาศ งบประมาณ 88,007.50
สข.83/2557 อัตโนมัติ (AWS) จํานวน 2 รายการ ราคากลาง 88,007.50
7

ตกลงราคา - บริษัท ไอบีคอน จํากัด
เสนอราคา 88,007.50 บาท

บริษัท ไอบีคอน จํากัด

มีความจําเปนตองใชงาน

ราคา 88,007.50 บาท

17 มิ.ย. 57
8

จางเหมาบริการจัดเตรียมงานพิธีการรับรอง งบประมาณ 203,650.00

สจ.84/2557 และกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา

สอบราคา - บริษัท สุจํานงคบราเธอร จํากัด

ราคากลาง 202,070.00

เสนอราคา 200,000 บาท

บริษัท สุจํานงคบราเธอร จํากัด

เปนผูเสนอราคารายเดียว

ราคา 200,000 บาท

เอกสารถูกตอง อยูในวงเงิน

19 มิ.ย. 57 กรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 72 ป

จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมระบบงบประมาณ 3,150,000.00
สจ.85/2557 หาพิกัด ตําแหนงฟาแลบ (Lightning ราคากลาง 3,150,000.00
25 มิ.ย. 57 Detection System)
9

งบประมาณและราคากลาง
พิเศษ

- บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

เสนอราคา 3,150,000 บาท

ราคา 3,150,000 บาท

10
โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบตรวจวัด งบประมาณ 19,653,000.00 e-Auction - บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด
สข.86/2557 ปริมาณน้ําฝน อัตโนมัติ (39 แหง) 1 ระบบ ราคากลาง 19,653,000.00
เสนอราคา 19,563,000 บาท
30 มิ.ย. 57

บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด
ราคา 19,563,000 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

- บริษัท พาราโบลิก อินเตอรเทค จํากัด
เสนอราคา 19,581,250 บาท

จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร งบประมาณ 149,996.88
สจ.87/2557 แมขายพรอมซอฟตแวรระบบเสมือนจริ ราคากลาง 149,996.88
11

30 มิ.ย. 57

สอบราคา - บริษัท นิว ซิสเต็มโพรไวเดอร จํากัด บริษัท นิว ซิสเต็มโพรไวเดอร จํากัด
เสนอราคา 336,087 บาท

ราคา 336,087 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว
เอกสารถูกตอง อยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจําเดือน กรกฎาคม 2557
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

ซื้ออะไหลเครื่องเรดารตรวจอากาศ
สข.88/2557 จํานวน 1 รายการ
1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
งบประมาณ 1,698,550.00
ราคากลาง 1,698,550.00

21 ก.ค. 57

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

สอบราคา - บริษัท จีโนแมทซ จํากัด
เสนอราคา 1,690,600 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
บริษัท จีโนแมทซ จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,690,600 บาท

- หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรซ
เสนอราคา 1,819,000 บาท

จางเหมากั้นรั้วโซคลองปดกั้นแทนศาล งบประมาณ 86,670.00
ราคากลาง 86,670.00
สจ.89/2557 พระอินทร
2

ตกลงราคา - หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ
เสนอราคา 86,670 บาท

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.สหกิจ

มีความจําเปนตองใชงาน

ราคา 86,670 บาท

25 ก.ค. 57

จางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร งบประมาณ 39,055.00
ราคากลาง 39,055.00
สจ.90/2557 แมขาย Database Server
3

30 ก.ค. 57

ตกลงราคา - บริษัท ติ๊งซัพพลาย จํากัด
เสนอราคา 39,055 บาท

บริษัท ติ๊งซัพพลาย จํากัด
ราคา 39,055 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจําเดือน สิงหาคม 2557
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

ซื้อเซนเซอรวัดความชื้นสําหรับเครื่องมืองบประมาณ 496,480.00
สข.91/2557 ตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จํานวน 1 ราคากลาง 496,480.00
8 ส.ค. 57 รายการ
1

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

สอบราคา - หางหุนสวนจํากัด โฟร ซี ซิสเต็ม
เสนอราคา 395,900 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หางหุนสวนจํากัด โฟร ซี ซิสเต็ม

เหตุผลที่คัดเลือก
เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ราคา 395,900 บาท

- บริษัท พี อาร ซี เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น

จํากัด เสนอราคา 417,300 บาท
- บริษัท ยูนิเวอรแซล เน็ทคอม โซลูชั่นส

จํากัด เสนอราคา 440,000 บาท
- บริษัท สํารวจวิศวอินเตอรเทค จํากัด
เสนอราคา 448,000 บาท
- บริษัท ชเมทเทอรลิง จํากัด
เสนอราคา 465,800 บาท
- หางหุนสวนจํากัด พี.ซี.แมชีนเนอร
เสนอราคา 496,000 บาท

จางเหมาซอมแซมปมน้ําเครื่องปนไฟฟา งบประมาณ 99,938.00
ราคากลาง 99,938.00
สจ.92/2557 และบํารุงรักษาเครื่องปนไฟฟา
2

4 ส.ค. 57

ตกลงราคา - บริษัท เอส เอส โอ เอ็นเตอรไพรส

บริษัท เอส เอส โอ เอ็นเตอรไพรส

(ประเทศไทย) จํากัด

(ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคา 99,938 บาท

ราคา 99,938 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

- บริษัท ทรานฟอรเมอร อินเตอร
เซอรวิส จํากัด เสนอราคา 151,940 บาท

ซื้อขายพรอมติดตั้งเครื่องวัดกระแสน้ํา งบประมาณ 1,800,000.00
สข.93/2557 แบบ Acoustic ชนิด 500 KHz พรอม ราคากลาง 1,800,000.00
6 ส.ค. 57 อุปกรณ จํานวน 2 ชุด
3

สอบราคา - บริษัท ชเมทเทอรลิง จํากัด
เสนอราคา 1,799,000 บาท
- บริษัท เนฟคอมรีเสิรช จํากัด
เสนอราคา 1,799,500 บาท

บริษัท ชเมทเทอรลิง จํากัด
ราคา 1,799,000 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ลําดับที่
4

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

ซื้ออุปกรณดาวเทียมพรอมติดตั้งสําหรับงบประมาณ 1,500,000.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

สอบราคา - บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข.94/2557 โครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อถายทอด ราคากลาง 1,500,000.00
25 ส.ค. 57 สัญญาณวิทยุผานดาวเทียมไปยังสถานี

จํากัด เสนอราคา 1,498,000 บาท
- บริษัท กรีน คลัสเตอร จํากัด

วิทยุเครือขายภูมิภาค
5

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

จํากัด
ราคา 1,498,000 บาท

เสนอราคา 1,516,725 บาท

จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมเครื่อง งบประมาณ 1,444,500.00

พิเศษ

สจ.95/2557 เรดารตรวจอากาศแบบดอปเปอร ชนิด ราคากลาง 1,444,500.00

- บริษัท มารวินเทคโนโลยีส จํากัด

บริษัท มารวินเทคโนโลยีส จํากัด

เสนอราคา 1,444,500 บาท

ราคา 1,444,500 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

8 ส.ค. 57 S-Band พรอมอุปกรณเชื่อมโยงที่

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือน ก.ย.57
จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซม งบประมาณ 1,366,390.00
สจ.96/2557 เครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝงราคากลาง 1,366,390.00
8 ส.ค. 57 ตะวันตก (สุวรรณภูม)ิ 1 ระบบ
เดือนกันยายน 2557
6

7

ซื้อขายอะไหลสําหรับตรวจซอมเครื่องมือ งบประมาณ 213,800.00

สข.97/2557 ตรวจลมชั้นบน แบบอัตโนมัติ จํานวน ราคากลาง 213,800.00

พิเศษ

- บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท จํากัด บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท จํากัด มีความจําเปนตองใชงาน
เสนอราคา 1,366,390 บาท

ราคา 1,366,390 บาท

สอบราคา - หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีผูเสนอราคารายเดียว
เสนอราคา 213,800 บาท

ราคา 213,800 บาท

8 ส.ค. 57 1 รายการ
8

งบประมาณและราคากลาง

ซื้ออะไหลเครื่องมือตรวจอากาศ AWS งบประมาณ 30,602.00

สข.98/2557

เอกสารถูกตอง อยูในวงเงิน

ราคากลาง 30,602.00

ตกลงราคา - บริษัท ไอโอ แอ็ดวานซ จํากัด
เสนอราคา 30,602 บาท

บริษัท ไอโอ แอ็ดวานซ จํากัด

มีความจําเปนตองใชงาน

ราคา 30,602 บาท

18 ส.ค. 57

ซื้ออะไหลเครื่องสงวิทยุกระจายขาว
สข.99/2557 อากาศ
9

29 ส.ค. 57

งบประมาณ 1,011,450.00
ราคากลาง 1,011,450.00

สอบราคา - บริษัท เอเซียเมท จํากัด
เสนอราคา 1,009,450 บาท

บริษัท เอเซียเมท จํากัด

มีผูเสนอราคารายเดียว

ราคา 1,009,450 บาท

เอกสารถูกตอง อยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

ซื้อขายถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส จํานวน งบประมาณ 95,000.00
ราคากลาง 95,000.00
สข.100/2557 10 ใบ
10

22 ส.ค. 57

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ตกลงราคา - รานอาเคร ซัพพลาย
เสนอราคา 95,000 บาท
- รานบี แอล เทรดดิ้ง
เสนอราคา 98,200 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
รานอาเคร ซัพพลาย
ราคา 95,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
มีความจําเปนตองใชงาน

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจําเดือน กันยายน 2557
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

จางเหมาซอมเครื่องอุโมงคลมมาตรฐาน งบประมาณ 240,750.00
ราคากลาง 240,750.00
สจ.101/2557 แหงชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา
1

11 ก.ย. 57

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

สอบราคา - บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคา 240,000 บาท

ราคา 240,000 บาท

- บริษัท แกรนด ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 265,000 บาท

2
สข.102/2557

ซื้ออะไหลเครื่องมือตรวจอากาศ AWS งบประมาณ 65,002.50
ราคากลาง 65,002.50

ตกลงราคา - บริษัท ไอโอ แอ็ดวานซ จํากัด
เสนอราคา 65,002.50 บาท

บริษัท ไอโอ แอ็ดวานซ จํากัด

มีความจําเปนตองใชงาน

ราคา 65,002.50 บาท

15 ก.ย. 57

ซื้ออะไลอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับ งบประมาณ 617,604.00
สข.103/2557 เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS ราคากลาง 617,604.00
16 ก.ย. 57 จํานวน 17 รายการ
3

สอบราคา - บริษัท ไอโอ แอ็ดวานซ จํากัด
เสนอราคา 613,284 บาท

บริษัท ไอโอ แอ็ดวานซ จํากัด

เอกสารถูกตองครบถวน

ราคา 613,284 บาท

- บริษัท เอโอดี ซัพพลาย จํากัด
เสนอราคา 458,490 บาท

ซื้ออะไหลเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมั งบประมาณ 3,278,200.00 E-Auction - บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท จํากัด บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคา 3,242,100 บาท
ราคา 3,242,100 บาท
สข.104/2557 (AWOS / LLWAS) จํานวน 11 รายการราคากลาง 3,278,200.00
4

15 ก.ย. 57

- บริษัท เอเซียเมท จํากัด
เสนอราคา 3,252,265 บาท

ซื้อขายเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 200 งบประมาณ 1,250,000.00
ราคากลาง 1,250,000.00
สข.105/2557 กิโลวัตต 1 เครื่อง
5

18 ก.ย. 57

สอบราคา - บริษัท เอส.อี.เอ.พาวเวอร เจ็นท จํากัด บริษัท เอส.อี.เอ.พาวเวอร เจ็นท จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคา 1,119,000 บาท
- บริษัท พัฒนายนตชลบุรี จํากัด
เสนอราคา 1,249,760 บาท
- บริษัท ประเสริฐอัลไลด จํากัด
เสนอราคา 1,227,100 บาท
- บริษัท เอ็นเนอรยี่ เวฟ จํากัด
เสนอราคา 1,119,998.50 บาท

ราคา 1,119,000 บาท

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

จางเหมาซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่อง งบประมาณ 98,440.00
สข.106/2557 กําเนิดไฟฟา อาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา ราคากลาง 98,440.00
6

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ตกลงราคา - บริษัท ประเสริฐอัลไลด จํากัด
เสนอราคา 98,440 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
บริษัท ประเสริฐ อัลไลด จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
มีความจําเปนตองใชงาน

ราคา 98,440 บาท

17 ก.ย. 57

ซื้อขายอะไหลเครื่องมือตรวจลมชั้นบน งบประมาณ 99,000.00
สข.107/2557 อัตโนมัติ แบบ imet 1500 ความถี่ ราคากลาง 99,000.00
18 ก.ย. 57 1680 MHz

ตกลงราคา - หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีความจําเปนตองใชงาน

ซื้อขายอะไหลเครื่องมือตรวจลมชั้นบน งบประมาณ 486,500.00
สข.108/2557 อัตโนมัติ แบบ imet 1790 ความถี่ ราคากลาง 486,500.00
17 ก.ย. 57 403 MHz จํานวน 2 รายการ

สอบราคา - หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช มีผูเสนอราคารายเดียว

7

8

ซื้ออะไหลเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมั งบประมาณ 3,519,000.00
ราคากลาง 3,519,000.00
สข.109/2557 (AWS) จํานวน 5 รายการ
9

18 ก.ย. 57

เสนอราคา 99,000 บาท

เสนอราคา 486,500 บาท

ราคา 99,000 บาท

ราคา 486,500 บาท

เอกสารถูกตอง อยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

- หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคา 3,488,200 บาท

ราคา 3,488,200 บาท

- บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กเพิรท จํากัด
เสนอราคา 3,498,000 บาท

ซื้อชุดระบบปองกันไฟฟาเกิดจากฟาผา งบประมาณ 96,300.00
ราคากลาง 96,300.00
สข.110/2557 (Surge Diverters)
10

ตกลงราคา - บริษัท อิเทลเคลส จํากัด
เสนอราคา 96,300 บาท

บริษัท อิเทลเคลส จํากัด

มีความจําเปนตองใชงาน

ราคา 96,300 บาท

24 ก.ย. 57

ซื้อเครื่องรักษาแรงดันไฟฟา
สข.111/2557 (STABILIZER)
11

23 ก.ย. 57

งบประมาณ 56,175.00

ตกลงราคา - บมจ. สเตเบิล อิเล็กตริก ซัพพลาย

ราคากลาง 56,175.00

เสนอราคา 56,175 บาท

บมจ. สเตเบิล อิเล็กตริก ซัพพลาย
ราคา 56,175 บาท

มีความจําเปนตองใชงาน

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

ซื้อพรอมติดตั้งระบบตรวจวัดทิศทาง งบประมาณ 2,996,000.00
ราคากลาง 2,996,000.00
สข.112/2557 และความเร็วลม จํานวน 2 ชุด
25 ก.ย. 57 ที่ทาอากาศยานหัวหิน
12

วิธีซื้อ/จาง
พิเศษ

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

- บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท จํากัด บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคา 3,985,300 บาท

ราคา 3,985,300 บาท

- บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด
เสนอราคา 7,600,000 บาท

ซื้ออุปกรณมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมืองบประมาณ 3,450,000.00 E-Auction - บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
ราคากลาง 3,450,000.00
เสนอราคา 3,332,140 บาท
ราคา 3,332,140 บาท
สข.113/2557 ตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่
13

26 ก.ย. 57

- บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด
เสนอราคา 3,378,000 บาท

จางเหมากอสรางสถานีอุตุนิยมวิทยา งบประมาณ 2,665,300.00 E-Auction - หางหุนสวนจํากัด ดอนขวางกอสราง หางหุนสวนจํากัด ดอนขวางกอสราง เอกสารถูกตองครบถวน
เสนอราคา 2,650,300 บาท
ราคา 2,650,300 บาท
สจ.114/2557 จังหวัดอุทัยธานีและงานถมดินพรอม ราคากลาง 2,665,300.00
- หางหุนสวนจํากัด พรภณการโยธา
25 ก.ย. 57 ปรับเกลี่ยสถานที่กอสรางสถานีอุตุนิยม
วิทยา จังหวัดอุทัยธานี
(เอกสารไมถูกตอง)
14

ซื้ออะไหลเครื่องมือตรวจวัดแผนดินไหว งบประมาณ 4,453,800.00
ราคากลาง 4,453,800.00
สข.115/2557 จํานวน 5 รายการ
15

26 ก.ย. 57

พิเศษ

- บริษัท จีโนแมทซ จํากัด

บริษัท จีโนแมทซ จํากัด

เสนอราคา 4,453,800 บาท

ราคา 4,453,800 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

- บริษัท เอเซียเมท จํากัด
เสนอราคา 4,885,000 บาท

16
สข.117/2557
26 ก.ย. 57

ซื้อขายโปรแกรมปองกันระบบเมล

งบประมาณ 695,500.00
ราคากลาง 695,500.00

สอบราคา - บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด
เสนอราคา 689,000 บาท

บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด

เปนผูเสนอราคารายเดียว

ราคา 689,000 บาท

เอกสารถูกตองครบถวน

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

จางเหมาซอมระบบตรวจวัดโอโซน งบประมาณ 1,970,000.00
สจ.118/2557 บรูเวอริสเปคโตรโฟโตมิเตอร (Brewer ราคากลาง 1,970,000.00
17

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

สอบราคา - บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท จํากัด บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท จํากัด เปนผูเสนอราคารายเดียว
เสนอราคา 1,968,000 บาท

ราคา 1,968,800 บาท

เอกสารถูกตองครบถวน

บริษัท ไอพารทเนอร จํากัด

เปนผูเสนอราคารายเดียว

ราคา 963,000 บาท

เอกสารถูกตองครบถวน

29 ก.ย. 57 Spectrophotometer) จํานวน 2 เครื่อง

ซื้อโปรแกรมปองกันระบบเครือขาย
สข.119/2557 Firewall
18

งบประมาณ 963,000.00
ราคากลาง 963,000.00

สอบราคา - บริษัท ไอพารทเนอร จํากัด
เสนอราคา 963,000 บาท

29 ก.ย. 57

จางเหมาซอมแซมระบบปรับอากาศแบบงบประมาณ 399,966.00
ราคากลาง 399,966.00
สจ.120/2557 ทําความเย็นรวมดวยน้ํา
19

29 ก.ย. 57

สอบราคา - บริษัท เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนผูเสนอราคารายเดียว
เสนอราคา 391,620 บาท

ราคา 391,620 บาท

เอกสารถูกตองครบถวน

