
1 เช่าใช้เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 48,000.00 ตกลงราคา  - บริษทั ก๊อปปี ้แมน เรนทอล จ ากัด บริษทั ก๊อปปี ้แมน เรนทอล จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สช.1/2555 ราคากลาง 48,000.00 เสนอราคา 48,000 บาท ราคา 48,000 บาท / 12 เดือน

9 พ.ย. 54 เดือนละ 4,000 บาท

2 จ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือตรวจอากาศงบประมาณ 1,700,000.00 สอบราคา  - บริษทั ไดมอนด์ ชิปปิง้ เซอร์วิส จ ากัด บริษทั ไดมอนด์ ชิปปิง้ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

สจ.2/2555 ต่างๆ ราคากลาง 1,700,000.00 เสนอราคา 116 บาทต่อกิโลกรัม ราคา 1,700,000 บาท / 11 เดือน เอกสารถูกต้องครบถ้วน

2 พ.ย. 54  - บริษทั เอส.ดี.ภทัร จ ากัด 116 บาทต่อกิโลกรัม

เสนอราคา 138.10 บาทต่อกิโลกรัม

 - บริษทั พสัดุภณัฑ์ไทย จ ากัด

เสนอราคา 173.35 บาทต่อกิโลกรัม

3 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหว งบประมาณ 2,933,940.00 วิธีพเิศษ  - บริษทั เอเซียเมท จ ากัด บริษทั เอเซียเมท จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.3/2555 ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ของ ราคากลาง 1,955,960.00 เสนอราคา 1,955,960 บาท ราคา 1,955,960 บาท / 4 เดือน

7 พ.ย. 54 ส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เดือนละ 488,990 บาท

4 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองมือ งบประมาณ 17,006,580.00 วิธีพเิศษ  - บริษทั เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพร์ิท จ ากัด บริษทั เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพร์ิท จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.4/2555 ตรวจอากาศอัตโนมัติ และเคร่ืองมือตรวจอากาศ ราคากลาง 11,337,720.00 เสนอราคา 11,337,720 บาท ราคา 11,337,720 บาท / 4 เดือน

9 พ.ย. 54 ผิวพืน้รวมทัง้เคร่ืองมือตรวจอากาศการบนิติดต้ัง เดือนละ 2,834,430 บาท

ทีท่างวิ่งทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมูิของ กบ .

5 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองเรดาร์แบบ งบประมาณ 8,667,000.00 วิธีพเิศษ  - บริษทั เอเซียเมท จ ากัด บริษทั เอเซียเมท จ ากัด เอกสารถูกต้องครบถ้วน

สจ.5/2555 ดอปเปอร์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงทีท่า่อากาศยาน ราคากลาง 8,667,000.00 เสนอราคา 5,778,000 บาท ราคา 5,778,000 บาท / 4 เดือน

9 พ.ย. 54 สุวรรณภมูิของกบ. เดือนละ 1,444,500 บาท

6 เช่าใช้บริการส่ือสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตทีค่วามเร็ว งบประมาณ 442,980.00 สอบราคา  - บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากัด บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

สช.6/2555 4 Mbps ราคากลาง 360,804.00 (มหาชน) (มหาชน) เอกสารถูกต้องครบถ้วน

16 พ.ย. 54 เสนอราคา 330,737 บาท ราคา 330,737 บาท / 11 เดือน

รายงานผลการจดัซ้ือ/จดัจา้งของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2554

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

ราคากลาง



เดือนละ 30,067 บาท

7 เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณแผ่นดินไหว งบประมาณ 95,016.00 ตกลงราคา  - บริษทั ทรูอินเตอร์เน็ต จ ากัด บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สช.7/2555 ราคากลาง 31,672.00 เสนอราคา 31,672 บาท ราคา 31,672 บาท / 4 เดือน

30 พ.ย. 54 เดือนละ 7,918 บาท

8 ซ้ือขายเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ขนาด 7 KVA จ านวน งบประมาณ 32,001.00 ตกลงราคา  - บริษทั พฒันายนต์ชลบรีุ จ ากัด บริษทั พฒันายนต์ชลบรีุ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สข.8/2555 1 เคร่ืองพร้อมอุปกรณ์ ราคากลาง 32,001.00 เสนอราคา 32,001 บาท ราคา 32,001 บาท

17 พ.ย. 54

9 เช่าใช้บริการเคร่ืองโทรสาร จ านวน 5 เคร่ือง งบประมาณ 77,040.00 ตกลงราคา  - บริษัท พี.กรุ๊ป.ไทย อนิเตอร์เทรด จ ากดั บริษทั พี.กรุ๊ป.ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สช.9/2555 ราคากลาง 77,040.00 เสนอราคา 77,040 บาท ราคา 77,040 บาท / 12 เดือน

21 พ.ย. 54 เดือนละ 6,420 บาท

10 จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ณ กรมอุตุนิยมวิทยา งบประมาณ 1,316,448.00 กรณีพเิศษ  - องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึกฯ องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึกฯ มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.10/2555 ราคากลาง 438,816.00 เสนอราคา 438,816 บาท ราคา 438,816 บาท / 4 เดือน

28 พ.ย. 54 เดือนละ 109,704

11 จ้างใหบ้ริการรักษาความปลอดภยั ณ งบประมาณ 403,122.00 กรณีพเิศษ  - องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึกฯ องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึกฯ มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.11/2555 ส านักอุตุนิยมวิทยาการบนิ ราคากลาง 403,122.00 เสนอราคา 403,122 บาท ราคา 403,122 บาท / 12 เดือน

29 พ.ย. 54 เดือนละ 33,593.50

12 จ้างเหมาบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกันระบบสัญญาณเตือน งบประมาณ 35,845.00 ตกลงราคา  - บริษัท พี.กรุ๊ป.ไทย อนิเตอร์เทรด จ ากดั บริษทั พี.กรุ๊ป.ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.14/2555 อัคคีภยั ราคากลาง 35,845.00 เสนอราคา 35,845 บาท ราคา 35,845 บาท

30 พ.ย. 54

13 จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ งบประมาณ 336,000.00 สอบราคา  - บริษทั สยามราชธานี จ ากัด บริษทั สยามราชธานี จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.15/2555 ราคากลาง 313,296.00 เสนอราคา 313,296 บาท ราคา 313,296 บาท / 12 เดือน

29 พ.ย. 54 เดือนละ 26,108 บาท

เหตผุลที่คัดเลือก
ราคากลาง

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา



14 เช่าใช้บริการส่ือสารระบบ GPRS งบประมาณ 7,576,687.92 วิธีพเิศษ  - บริษทั เดอะลิงค์ จ ากัด บริษทั เดอะลิงค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

สช.16/2555 ราคากลาง 7,576,687.92 เสนอราคา 2,525,560 บาท ราคา 2,525,560 บาท / เดือน เอกสารถูกต้องครบถ้วน

30 พ.ย. 54  - บริษทั พาราโบลิก ซิสเต็มส์ เดือนละ 631,390 บาท

อินเตอร์เทค จ ากัด

เสนอราคา 7,899,996 บาท

15 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ณ สอต.กรุงเทพฯ งบประมาณ 18,000.00 ตกลงราคา  - นายอุดม พงึประสงค์ นายอุดม พงึประสงค์ มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.17/2555 (เฉลิมพระเกียรติ) ราคากลาง 18,000.00 เสนอราคา 18,000 บาท ราคา 18,000 บาท / 12 เดือน

28 พ.ย. 54 เดือนละ 1,500 บาท

16 ซ้ือขายแบตตอร่ีส าหรับเคร่ืองส ารองไฟฟา้ (UPS) งบประมาณ 41,505.30 ตกลงราคา  - บริษทั ซินโดม อิเลคทรอนิกส์ บริษทั ซินโดม อิเลคทรอนิกส์ อินดัสตรี มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สข.18/2555 ราคากลาง 41,505.30 อินดัสตรี จ ากัด จ ากัด

28 พ.ย. 54 เสนอราคา 41,505.30 บาท ราคา 41,505.30 บาท

17 จ้างบ ารุงรักษาลิฟทโ์ดยสาร งบประมาณ 77,040.00 ตกลงราคา  - บริษทั โกลเด้นเอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษทั โกลเด้นเอ็กซ์เพรส จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.23/2555 ราคากลาง 25,680.00 เสนอราคา 25,680 บาท ราคา 25,680 บาท / 4 เดือน

24 พ.ย. 54 เดือนละ 6,420 บาท

18 จ้างเหมาบริการ Clipping ข่าว งบประมาณ 51,360.00 วิธีพเิศษ  - บริษทั เดอะ คลิป จ ากัด บริษทั สยามราชธานี จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.26/2555 ราคากลาง 17,120.00 เสนอราคา 17,120 บาท ราคา 17,120 บาท / 4 เดือน

28 พ.ย. 54 เดือนละ 4,280 บาท

เหตผุลที่คัดเลือก
ราคากลาง

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา



1 เช่าใช้บริการเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 16,050.00 ตกลงราคา  - บริษทั พี.กรุ๊ป.ไทย อินเตอร์เทรด บริษทั พี.กรุ๊ป.ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สช.12/2555 ราคากลาง 16,050.00 จ ากัด ราคา 16,050 บาท / 4 เดือน

29 ธ.ค. 54 เสนอราคา 16,050 บาท เดือนละ 1,337.50 บาท

2 จ้างเหมาบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกันระบบสัญญาณเตือนงบประมาณ 31,030.00 ตกลงราคา  - บริษทั โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษทั โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.13/2555 อัคคีภยั ทีส่ านักอุตุนิยมวิทยาการบนิ ราคากลาง 31,030.00 เสนอราคา 31,030 บาท ราคา 31,030 บาท

2 ธ.ค. 54

3 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและสถานทีง่บประมาณ 1,999,080.00 สอบราคา  - บริษทั เอส.เอส.พ.ีคลีนนิง่ แอนด์ บริษทั เอส.เอส.พ.ีคลีนนิง่ แอนด์ เซอร์วิส มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.19/2555 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ราคากลาง 549,720.00 เซอร์วิส จ ากัด จ ากัด

8 ธ.ค. 54 เสนอราคา 549,720 บาท ราคา 549,720 บาท / 3 เดือน

เดือนละ 183,240 บาท

4 เช่าใช้บริการส่ือสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร งบประมาณ 834,600.00 วิธีพเิศษ  - บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต จ ากัด บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สช.20/2555 ราคากลาง 277,772.00 เสนอราคา 278,200 บาท ราคา 278,200 บาท / 4 เดือน

1 ธ.ค. 54 เดือนละ 69,550 บาท

5 เช่าใช้บริการ Plublic IP ระหว่างประเทศ งบประมาณ 513,600.00 วิธีพเิศษ  - บริษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล บริษทัเค เอส ซี คอมเมอร์เชียล เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

สช.21/2555 ราคากลาง 171,200.00 อินเตอร์เน็ต จ ากัด อินเตอร์เน็ต จ ากัด เอกสารถูกต้องครบถ้วน

9 ธ.ค. 54 เสนอราคา 171,200 บาท ราคา 171,200 บาท / 4 เดือน

 - บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต จ ากัด เดือนละ 42,800 บาท

เสนอราคา 192,600 บาท

6 จา้งเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศ งบประมาณ 160,500.00 สอบราคา  - บริษทั ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จ ากัด บริษทั ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

สจ.22/2555 แบบควบคุมความชื้นและอุณหภมูิ ราคากลาง 91,528.00 เสนอราคา 91,528 บาท ราคา 91,528 บาท / 10 เดือน เอกสารถูกต้องครบถ้วน

19 ธ.ค. 54  - บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชั่น งวดที ่1 ราคา 3,895 บาท

แมเนจเม้นท ์จ ากัด งวดที ่2 - 10 ราคา 9,737 บาท

รายงานผลการจดัซ้ือ/จดัจา้งของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2554

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

ราคากลาง



เสนอราคา 160,500 บาท

7 จ้างเหมาก าจัดปลวกและหนูของอต. งบประมาณ 30,000.00 ตกลงราคา  - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สยามธุรภณัฑ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สยามธุรภณัฑ์ มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.24/2555 ราคากลาง 30,000.00 เสนอราคา 30,000 บาท ราคา 30,000 บาท / 4 เดือน

6 ธ.ค. 54 เดือนละ 7,500 บาท

8 เช่าใช้บริการเคร่ืองถ่ายเอกสารจ านวน 17 เคร่ือง งบประมาณ 1,530,000.00 สอบราคา  - บริษทั ก๊อปปี ้แมน เรนทอล จ ากัด บริษทั ก๊อปปี ้แมน เรนทอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

สช.25/2555 ราคากลาง 0.44 บาท/ฉบบั เสนอราคา 0.44 บาท ราคา 0.44 บาท / แผ่น เอกสารถูกต้องครบถ้วน

13 ธ.ค. 54

9 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด ส านักอตุุนิยมวทิยา งบประมาณ 470,304.00 สอบราคา  - บริษทั โปรแคร์สปเชียลต้ี จ ากัด บริษทั โปรแคร์สเปเชียลต้ี จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

สจ.27/2555 การบนิ ราคากลาง 431,112.00 เสนอราคา 431,112 บาท ราคา 431,112 บาท / 11 เดือน เอกสารถูกต้องครบถ้วน

1 ธ.ค. 54 เดือนละ 39,192 บาท

10 จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์ในโครงการ งบประมาณ 529,152.00 วิธีพเิศษ  - บริษทั ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษทั ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

สจ.28/2555 น าร่องการติดตาม ราคากลาง 429,201.07 เสนอราคา 429,201.07 บาท ราคา 429,201.07 บาท / 10 เดือน เอกสารถูกต้องครบถ้วน

9 ธ.ค. 54 งวดที ่1 ราคา 32,337.07 บาท

งวดที ่2 - 10 ราคา 44,096 บาท

11 จ้างเหมาดูแลพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา งบประมาณ 376,212.00 สอบราคา  - บริษทั โธมัส เอ เอาทโ์ซซ่ิง บริษทั  โธมัส เอ เอาทโ์ซซ่ิง เซอร์วิสเซส เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

สจ.29/2555 ราคากลาง 94,053.00 เซอร์วิสเซส จ ากัด จ ากัด เอกสารถูกต้องครบถ้วน

15 ธ.ค. 54 เสนอราคา 94,053 บาท ราคา 94,053 บาท / 3 เดือน

เดือนละ 31,351 บาท

12 จ้างตรวจติดตามประเมินระบบบริหารคุณภาพ งบประมาณ 20,800.00 ตกลงราคา  - บริษทั บโูร เวอริทสั เซอทฟิเิคชั่น บริษทั บโูร เวอริทสั เซอทฟิเิคชั่น จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.30/2555 ISO 9001:2008 ราคากลาง 20,800.00 จ ากัด ราคา 20,800 บาท

22 ธ.ค. 54 เสนอราคา 20,800 บาท

13 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ รุ่น งบประมาณ 29,853.00 ตกลงราคา  - บริษทั โปรทมี แอนด์ เซลส์ จ ากัด บริษทั โปรทมี แอนด์ เซลส์ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.31/2555 JOHN DEER ขนาด 150 KVA ราคากลาง 29,853.00 เสนอราคา 29,853 บาท ราคา 29,853 บาท

เหตผุลที่คัดเลือก
ราคากลาง

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา



20 ธ.ค. 54

14 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟา้ส่องสว่างใน งบประมาณ 99,938.00 ตกลงราคา  - บริษทั โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษทั โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.32/2555 กรมอุตุนิยมวิทยา ราคากลาง 99,938.00 เสนอราคา 99,938 บาท ราคา 99,938 บาท

9 ธ.ค. 54

15 จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟา้ต่อเนือ่ง งบประมาณ 109,140.00 สอบราคา  - บริษทั ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จ ากัด บริษทั ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จ ากัด เปน็ผู้สนอราคาต่ าสุด

สจ.33/2555 (UPS) ราคากลาง 90,950.00 เสนอราคา 90,950 บาท ราคา 85,493 บาท / 10 เดือน เอกสารถูกต้องครบถ้วน

19 ธ.ค. 54  - บริษทั ไอ ท ีสแควร์ จ ากัด งวดที ่1 ราคา 3,638 บาท

เสนอราคา 225,000 บาท งวดที ่2 - 10 ราคา 9,095 บาท

 - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สยามชัยเซ็นเตอร์

เสนอราคา 337,050 บาท

16 โครงการจัดหาเคร่ืองวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของ งบประมาณ 144,000,000.00 e-Auction  - หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไซแอนติฟคิ รีเสิร์ช เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

สข.35/2555 เคร่ืองบนิและเคร่ืองมือตรวจวัดลมชั้นระดับต่างๆ ราคากลาง 142,845,000.00 เสนอราคา 142,845,000 บาท ราคา 142,845,000 บาท เอกสารถูกต้องครบถ้วน

21 ธ.ค. 54 (Wind Profile)  - บริษทั เอเซียเมท จ ากัด

เสนอราคา  บาท

17 จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟทโ์ดยสาร ยี่หอ้ TOSHIBA งบประมาณ 52,002.00 ตกลงราคา  - บริษทั โกลเด้นเอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษทั โกลเด้นเอ็กซ์เพรส จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.36/2555 ทีอ่าคาร 50 ปกีรมอุตุนิยมวิทยา ราคากลาง 52,002.00 เสนอราคา 52,002 บาท ราคา 52,002 บาท

29 ธ.ค. 54

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

ราคากลาง



1 จา้งเหมาบ ารุงรักษาแท่นพิมพ์ออฟเซท ยีห่้อ งบประมาณ 9,095.00 ตกลงราคา  - ร้านนิตยช์ยัซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ร้านนิตยช์ยัซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.34/2555 MULTI 1860 จ านวน 1 เคร่ือง ราคากลาง 9,095.00 เสนอราคา 9,095 บาท ราคา 9,095 บาท

17 ม.ค. 55

2 ซ้ือขายแกส๊โฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแกส๊) งบประมาณ 282,480.00 สอบราคา  - บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด บริษัท บางกอกอนิดัสเทรียลแกส๊ จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.37/2555 จ านวน 3,000 ท่อ ราคากลาง 282,480.00 เสนอราคา 282,480 บาท ราคา 282,480 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

4 ม.ค. 55  - บริษัท ไทยอนิดัสเทรียลแกส๊ จ ากดั

(มหาชน)

เสนอราคา 385,200 บาท

3 เชา่ใชบ้ริการเครือขา่ยระบบส่ือสาร งบประมาณ 6,476,239.20 วิธีพิเศษ  - บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.38/2555 ราคากลาง 2,158,746.40 เสนอราคา 2,158,746.40 บาท ราคา 2,158,746.40 บาท / 4 เดือน

10 ม.ค. 55 เดือนละ 539,686.60 บาท

4 ซ้ือขายเคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศ Dual 2 ชดุ งบประมาณ 303,134,000.00 e-Auction  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

สข.39/2555 ราคากลาง 300,941,000.00 เสนอราคา 300,941,000 บาท ราคา 300,941,000 เอกสารถกูต้องครบถว้น

23 ม.ค. 55

5 เชา่ใชบ้ริการเชือ่มโยงสัญญาณแผ่นดินไหว งบประมาณ 63,344.00 ตกลงราคา  - บริษัท ทรู อนิเตอร์เน็ต จ ากดั บริษัท ทรู อนิเตอร์เน็ต จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.40/2555 ราคากลาง 63,344.00 เสนอราคา 63,344 บาท ราคา 63,344 / 8 เดือน

31 ม.ค. 55 เดือนละ 7,918 บาท

ราคากลาง

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจ าเดอืน มกราคม 2555

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก



1 เชา่ใชบ้ริการส่ือสารระบบ GPRS งบประมาณ 2,525,560.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท เดอะลิงค์ จ ากดั บริษัท เดอะลิงค์ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.41/2555 ราคากลาง 2,525,560.00 เสนอราคา 2,525,560 บาท ราคา 2,525,560 บาท / 4 เดือน

13 ก.พ. 55 เดือนละ 631,390 บาท

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2555

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



1 ซ้ือขายอะไหล่ลิฟท์โดยสารพร้อมเปล่ียน งบประมาณ 99,670.50 ตกลงราคา  - บริษัท โกลเด้นเอก็ซ์เพรส จ ากดับริษัท โกลเด้นเอก็ซ์เพรส จ ากดัเอกสารถกูต้องครบถว้น

สข.42/2555 ราคากลาง 99,670.50 เสนอราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท

8 มี.ค. 55

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ยีห่้อยอร์ค งบประมาณ 262,792.00 สอบราคา  - บริษัท เอส.บ.ี109 เอน็จเินียร่ิง จ ากดับริษัท เอส.บ.ี109 เอน็จเินียร่ิง จ ากดัมีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.43/2555 ขนาด 600,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ืองที่ ราคากลาง 256,800.00 เสนอราคา 256,800 บาท ราคา 256,800 บาท

14 มี.ค. 55 หอประชมุใหญก่รมอตุุนิยมวิทยา

3 ซ้ือขายเคร่ืองวัดความชืน้ดินระบบอเิล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 699,994.00 สอบราคา  - บริษัท ไทยวิกตอร่ี จ ากดั บริษัท ไทยวิกตอร่ี จ ากดั เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

สข.44/2555 ราคากลาง 699,994.00 เสนอราคา 699,994 บาท ราคา 699,994 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

27 มี.ค. 55

4 จา้งให้บริการรักษาความปลอดภยั ณ งบประมาณ 877,632.00 กรณีพิเศษ  - องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.45/2555 กรมอตุุนิยมวิทยา ราคากลาง 877,632.00 เสนอราคา 877,632 บาท ราคา 877,632 บาท / 8 เดือน

30 มี.ค. 55 เดือนละ 109,704 บาท

5 จา้งเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเคร่ืองเรดาร์ งบประมาณ 5,778,000.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยส์ี จ ากดับริษัท มาร์วิน เทคโนโลยส์ี จ ากดัมีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.46/2555 ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อม ราคากลาง 5,778,000.00 เสนอราคา 5,778,000 บาท ราคา 5,778,000 / 4 เดือน

20 มี.ค. 55 อปุกรณ์เชือ่มโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ เดือนละ 1,444,500 บาท

6 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอปุกรณ์ งบประมาณ 11,337,720.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท เอน็ไวรอนส์ เอก็เพิร์ท จ ากดับริษัท เอน็ไวรอนส์ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.47/2555 เคร่ืองมือตรวจอากาศอตัโนมัติ และเคร่ืองมือ ราคากลาง 11,337,720.00 เสนอราคา 11,337,720 บาท ราคา 11,337,720 บาท / 4 เดือน

20 มี.ค. 55 ตรวจอากาศผิวพื้นรวมทั้งเคร่ืองมือตรวจอากาศ เดือนละ 2,834,430 บาท

การบินติดต้ังที่ทางวิง่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ

ของ กบ.

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจ าเดอืน มนีาคม 2555

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง



7 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดและสถานที่ของ งบประมาณ 1,465,920.00 สอบราคา  - บริษัท เอส.เอส.พ.ีคลีนนิ่ง แอนด์บริษัท เอส.เอส.พ.ีคลีนนิ่ง แอนด์มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.48/2555 กรมอตุุนิยมวิทยา จ านวน 27 คน ราคากลาง 1,465,920.00 เซอร์วิส จ ากดั เซอร์วิส จ ากดั

29 มี.ค. 55 เสนอราคา 1,465,920 บาท ราคา 1,465,920 บาท / 8 เดือน

เดือนละ 183,240 บาท

8 ซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 280,000.00 สอบราคา  - บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.49/2555 ราคากลาง 235,400.00 จ ากดั จ ากดั

26 มี.ค. 55 เสนอราคา 235,400 บาท ราคา 235,400 บาท

9 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบแผ่นดินไหว งบประมาณ 3,911,920.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท เอเซียเมท จ ากดั บริษัท เอเซียเมท จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.50/2555 อัตโนมัติระบบฐานข้อมูลและการเชือ่มโยงเครือข่าย ราคากลาง 3,911,920.00 เสนอราคา 3,911,920 บาท ราคา 3,911,920 บาท

ต่างๆ

เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา



1 เชา่ใชบ้ริการส่ือสารอเิตอร์เน็ต เพื่อส าหรับ งบประมาณ 471,656.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท เลเยอร์ จ ากดั บริษัท เลเยอร์ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.51/2555 ระบบตรวจแผ่นดินอตัโนมัติระยะไกลเพื่อการ ราคากลาง 462,240.00 เสนอราคา 462,240 บาท ราคา 462,240 บาท / 4 เดือน

20 เม.ย. 55 เตือนภยัสึนามิ เดือนละ 115,560 บาท

2 จา้งเหมาตัดหญา้และดูแลสนามอตุุนิยมวิทยา งบประมาณ 180,000.00 สอบราคา  - บริษัท เอส.ดี.ภทัร จ ากดั บริษัท เอส.ดี.ภทัร จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.53/2555 จ านวน 2 คน ราคากลาง 130,533.24 เสนอราคา 130,533.24 บาท ราคา 130,533.24 บาท / 5 เดือน 8 วัน

2 เม.ย. 55 เดือนละ 22,000 บาท

3 ซ้ือขายแกว้ตวงวัดปริมาณน้ าฝน จ านวน 300 งบประมาณ 230,799.00 สอบราคา  - ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอส พี ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอส พี มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.58/2555 ใบ ราคากลาง 229,995.00 กลาส แอนด์ เคมีคอล กลาส แอนด์ เคมีคอล

26 เม.ย. 55 เสนอราคา 229,995 บาท ราคา 229,995 บาท

4 จา้งเหมาซ่อมแซมพร้อมบ ารุงรักษาระบบตรวจ งบประมาณ 9,745,800.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท จโีนแมทซ์ จ ากดั บริษัท จโีนแมทซ์ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.59/2555 แผ่นดินไหวอตัโนมัติ ระยะไกลเพื่อการเตือนภยั ราคากลาง 8,670,923.33 เสนอราคา 8,670,923.33 บาท ราคา 8,670,923.33 / 5 เดือน 11 วัน

20 เม.ย. 55 สึนามิ เดือนละ 1,615,700 บาท

5 จา้งเหมาบ ารุงรักษาลิฟท์โดยสาร งบประมาณ 32,100.00 ตกลงราคา  - บริษัท โกลเด้นส์เอก็ซ์เพรส จ ากดั บริษัท โกลเด้นส์เอก็ซ์เพรส จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.61/2555 ราคากลาง 32,100.00 เสนอราคา 32,100 บาท ราคา 32,100 บาท / 5 เดือน

30 เม.ย. 55 เดือนละ 6,420 บาท

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจ าเดอืน เมษายน 2555

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



1 เชา่ใชบ้ริการส่ือสารขอ้มูลอนิเตอร์เน็ตแบบองค์กร งบประมาณ 556,400.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท ทรู อนิเตอร์เน็ต จ ากดั บริษัท ทรู อนิเตอร์เน็ต จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.54/2555 ราคากลาง 555,544.00 เสนอราคา 555,544 บาท ราคา 555,544 บาท / 12 เดือน

8 พ.ค. 55 เดือนละ 69,443 บาท

2 จา้งเหมา Clipping ขา่วในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 34,240.00 ตกลงราคา  - บริษัท เดอะคลิป จ ากดั บริษัท เดอะคลิป จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.55/2555 ราคากลาง 34,240.00 เสนอราคา 34,240 บาท ราคา 34,240 บาท / 8 เดือน

18 พ.ค. 55 เดือนละ 4,280 บาท

3 การเชา่ใชบ้ริการ Public IP งบประมาณ 342,400.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท เค.เอส.ซี คอมเมอร์เชียล จ ากดับริษัท เค.เอส.ซี คอมเมอร์เชยีล จ ากดัมีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.56/2555 ราคากลาง 342,400.00 เสนอราคา 342,400 บาท ราคา 342,400 บาท / 8 เดือน

2 พ.ค. 55 เดือนละ 42,800 บาท

4 จา้งเหมาดูแลพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้อตุุนิยมวิทยา งบประมาณ 250,808.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท โธมัส เอ.เอาท์โซซ่ิง เซอร์วิสเซสบริษัท โธมัส เอ.เอาท์โซซ่ิง เซอร์วิสเซสมีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.57/2555 พ.ศ. 2555 ราคากลาง 250,808.00 จ ากดั เสนอราคา 250,808 บาท จ ากดั

29 พ.ค. 55 ราคา 250,808 บาท / 8 เดือน

เดือนละ 31,351 บาท

5 ซ้ืออะไหล่ Power Supply จ านวน 6 รายการ งบประมาณ 276,434.50 สอบราคา  - บริษัท ไอโอ แอด็วานซ์ จ ากดั บริษัท ไอโอ แอด็วานซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

สข.62/2555 ราคากลาง 261,291.00 เสนอราคา 261,291 บาท ราคา 261,291 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

25 พ.ค. 55

6 ซ้ือขายเคร่ืองส่งวิทยกุระจายขา่วอากาศ ก าลังส่ง งบประมาณ 20,000,000.00 e-Auction  - บริษัท เอเซียเมท จ ากดั บริษัท เอเซียเมท จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.63/2555 10 KW แบบ Solidstate 1 เคร่ือง ราคากลาง 19,795,000.00 เสนอราคา 19,795,000 บาท ราคา 19,795,000 บาท มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

16 พ.ค. 55  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอฟโกไทย

เสนอราคา 19,889,000 บาท

 - บริษัท จโีนแมทซ์ จ ากดั

เสนอราคา 19,966,700 บาท

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2555

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



7 ซ้ือขายโครงการจดัหาครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ งบประมาณ 11,200,000.00 e-Auction  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ชห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ชเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

สข.64/2555 รายการเคร่ืองมือตรวจลมชัน้บน 1 เคร่ือง ราคากลาง 11,149,400.00 เสนอราคา 11,149,400 บาท ราคา 11,149,400 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

16 พ.ค. 55  - บริษัท เอซียเมท จ ากดั

เสนอราคา 11,168,000 บาท

8 ซ้ือขาย POWER SUPPLY งบประมาณ 211,860.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท ยนูิเวอร์แซล เน็ทคอม  - บริษัท ยนูิเวอร์แซล เน็ทคอม มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.65/2555 ราคากลาง 211,860.00 โซลูชัน่ จ ากดั โซลูชัน่ จ ากดั

18 พ.ค. 55 เสนอราคา 211,860 บาท ราคา 211,860 บาท

9 จา้งตรวจติดตามประเมินระบบบริหารคุณภาพ งบประมาณ 23,712.00 ตกลงราคา  - บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชัน่ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชัน่ มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.67/2555 ISO 9001:2008 คร้ังที่ 2 ราคากลาง 23,712.00 (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั

21 พ.ค. 55 เสนอราคา 23,712 บาท ราคา 23,712 บาท

10 จา้งเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ งบประมาณ 1,498,000.00 สอบราคา  - บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูนี่ยน จ ากดั บริษัท คอมพิวตอร์ยเูนี่ยน จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.68/2555 ส านักงานและอปุกรณ์ ราคากลาง 662,544.00 เสนอราคา 662,544 บาท ราคา 662,544 บาท / 4 เดือน

31 พ.ค. 55 เดือนละ 165,636 บาท

11 จา้งเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเคร่ืองมือ งบประมาณ 5,668,860.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท เอน็ไวรอนส์ เอก็ซ์เพิร์ท จ ากดับริษัท เอน็ไวรอนส์ เอก็ซ์เพิร์ท จ ากดัมีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.69/2555 อตัโนมัติและเคร่ืองมือตรวจอากาศผิวพื้นรวมทั้ง ราคากลาง 5,668,860.00 เสนอราคา 5,668,860 บาท ราคา 5,668,860 บาท / 2 เดือน

31 พ.ค. 55 เคร่ืองมือตรวจอากาศการบินติดต้ังที่ทางวิง่ เดือนละ 2,834,430 บาท

ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ

12 จา้งเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเคร่ืองเรดาร์ งบประมาณ 2,889,000.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยส์ี จ ากดั บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยส์ี จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.70/2555 ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อม ราคากลาง 2,889,000.00 เสนอราคา 2,889,000 บาท ราคา 2,889,000 บาท / 2 เดือน

31 พ.ค. 55 อปุกรณ์เชือ่มโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ เดือนละ 1,444,500 บาท

13 เชา่ใชบ้ริการส่ือสารระบบ GPRS งบประมาณ 2,520,000.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท เดอะลิงค์ จ ากดั บริษัท เดอะลิงค์ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.71/2555 ราคากลาง 2,520,000.00 เสนอราคา 2,520,000 บาท ราคา 2,520,000 บาท / 4 เดือน

เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



31 พ.ค. 55 เดือนละ 630,000 บาท



1 จา้งเหมาจดัท าหนังสือรายงานประจ าปี 2554งบประมาณ 285,280.00 สอบราคา  - บริษัท บีทีเอส เพรส จ ากดั บริษัท บีทีเอส เพรส จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด

สจ.66/2555 (ภาษาไทย 500 เล่ม) ราคากลาง 248,000.00 เสนอราคา 248,000 บาท ราคา 248,000 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

26 มิ.ย. 55  - บริษัท ดอกเบี้ย จ ากดั

เสนอราคา 263,500 บาท

2 ซ้ือขายกระดาษกราฟวัดความยาว งบประมาณ 770,700.00 สอบราคา  - บริษัท ยซีูไอ คอร์ปอรชั น จ ากดั บริษัท ยซีูไอ คอร์ปอรชั น จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด

สข.72/2555 ราคากลาง 757,560.00 เสนอราคา 757,560 บาท ราคา 757,560 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

19 มิ.ย. 55  - บริษัท ยไูนเต็ด เยนเนอรัล โปรดักส์

จ ากดั เสนอราคา 834,600 บาท

3 จา้งเหมาตัดหญา้และดูแลสนามอตุุนิยมวิทยางบประมาณ 414,000.00 สอบราคา  - บริษัท พนาทัศน์ จ ากดั บริษัท พนาทัศน์ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.73/2555 สุวรรณภมูิ ราคากลาง 96,000.00 เสนอราคา 96,000 บาท ราคา 96,000 บาท / 3 เดือน

6 มิ.ย. 55 เดือนละ 32,000 บาท

4 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบส ารองไฟ งบประมาณ 1,505,490.00 สอบราคา  - บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากดั บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากดัมีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.74/2555 (UPS) ห้องควบคุมระบบรับ-ส่ง (ชัน้ 8) ราคากลาง 1,505,000.00 เสนอราคา 1,505,000 บาท ราคา 1,505,000 บาท

13 มิ.ย. 55

5 ซ้ือขายบอลลูนตรวจอากาศชัน้บน 2 รายการงบประมาณ 1,941,000.00 สอบราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ชห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ชเป็นผู้เสนอราคาต  าสุด

สข.75/2555 ราคากลาง 1,941,000.00 เสนอราคา 1,941,000 บาท ราคา 1,941,000 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

20 มิ.ย. 55  - บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยส์ี จ ากดั

เสนอราคา 2,120,000 บาท

6 ซ้ือขายโครงการจดัหาครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ งบประมาณ 19,700,000.00 e-Auction  - บริษัท เอก็เซล คอนซัลแตนท์ส จ ากดับริษัท เอก็เซล คอนซัลแตนท์ส จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาต  าสุด

สข.76/2555 รายการเครื องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)ราคากลาง 19,581,000.00 เสนอราคา 19,581,000 บาท ราคา 19,581,000 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

14 มิ.ย. 55 1 เครื องส าหรับใชล้ าปาง  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจ าเดอืน มถุินายน 2555

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



เสนอราคา 19,635,000 บาท

7 ซ้ือขายปรับปรุงระบบหาพิกดัต าแหน่งฟ้าแลบงบประมาณ 50,685,000.00 e-Auction  - บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยส์ี จ ากดั บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยส์ี จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาต  าสุด

สข.77/2555 (Lighting Detection) 1 ระบบ ราคากลาง 49,862,000.00 เสนอราคา 49,862,000 บาท ราคา 49,862,000 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

14 มิ.ย. 55  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

เสนอราคา 50,290,000 บาท

8 ซ้ือขายวัสดุส าหรับเกบ็รวบรวมความชืน้ในดินงบประมาณ 102,300.00 สอบราคา  - บริษัท ไทยวิกตอรี  จ ากดั บริษัท ไทยวิกตอรี  จ ากดั เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

สข.78/2555 (Access tube) จ านวน 33 อนั ราคากลาง 101,692.80 เสนอราคา 101,692.80 บาท ราคา 101,692.80 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

26 มิ.ย. 55

9 ซ้ือขายแบตตอรี ส าหรับเครื องส ารองไฟฟ้างบประมาณ 321,000.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท ไอ อนิเตอร์เทรด จ ากดั บริษัท ไอ อนิเตอร์เทรด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด

สข.79/2555 (UPS) 50 ลูก ราคากลาง 321,000.00 เสนอราคา 321,000 บาท ราคา 321,000 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

25 มิ.ย. 55  - บริษัท มี เฟรนด์ เอน็จเินียริ ง จ ากดั

เสนอราคา 374,500 บาท

10 จา้งเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนงบประมาณ 13,973,340.00 e-Auction  - บริษัท ไนท แอคเซ็ส จ ากดั บริษัท ไนท แอคเซ็ส จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด

สจ.80/2555 อตัโนมัติ 918 สถานี ราคากลาง 10,440,000.00 เสนอราคา 10,440,000 บาท ราคา 10,440,000 บาท / 3 เดือนเอกสารถกูต้องครบถว้น

29 มิ.ย. 55  - บริษัท พาราโบลิก ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทคเดือนละ 3,480,000 บาท

จ ากดั เสนอราคา 13,943,340 บาท

11 ซ้ือขายปรับปรุงเครื องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ งบประมาณ 75,000,000.00 e-Auction  - บริษัท เอเซียเมท จ ากดั บริษัท เอเซียเมท จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด

สข.82/2555 (AWOS) เป็นเครื องมือตรวจอากาศระบบราคากลาง 74,193,800.00 เสนอราคา 74,193,800 บาท ราคา 74,193,800 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

28 มิ.ย. 55 วนิด์เชียร์ (LLWAS) 1 ระบบ ที ท่าอากาศยาน  - บริษัท เอก็เซล คอนซัลแทนท์ส จ ากดั

อดุรธานี เสนอราคา 74,490,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา



1 ซ้ือขายอะไหล่เคร่ืองมือตรวจวัดแผ่นดินไหวงบประมาณ 529,000.00 สอบราคา  - บริษัท โอแพน (ประเทศไทย) จ ากดับริษัท โอแพน (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

สข.81/2555 ระบบ SPS-1 ราคากลาง 234,000.00 เสนอราคา 234,000 บาท ราคา 234,000 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

6 ก.ค. 55

2 ซ้ือแบตเตอร่ีเพื่อใชก้บัเคร่ืองมือตรวจอากาศงบประมาณ 143,166.00 สอบราคา  - บริษัท เจเอฟซี แอนด์ ซัน (ประเทศไทย)บริษัท เจเอฟซี แอนด์ ซัน (ประเทศไทย)เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

สข.83/2555 อตัโนมัติ จ านวน 1 รายการ ราคากลาง 86,670.00 จ ากดั เสนอราคา 86,670 บาท ราคา 86,670 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

17 ก.ค. 55  - บริษัท นาโนเทค เอน็จเินียร่ิง จ ากดั

เสนอราคา 133,800 บาท

 - บริษัท พาวเวอร์สเตชัน่ จ ากดั

เสนอราคา 109,782 บาท

 - บริษัท ชโินซาวา (ประเทศไทย) จ ากดั

เสนอราคา 89,880 บาท

 - บริษัท ไอโอ แอด็วานซ์ จ ากดั

เสนอราคา 141,561 บาท

 - บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จ ากดั

เสนอราคา 108,498 บาท

 - บริษัท ยบิอนิซอย และแยค็ส์ จ ากดั

เสนอราคา 123,264 บาท

 - ร้านจติทสิน เทรดด้ิง

เสนอราคา 117,900 บาท

3 ซ้ือตู้รางเล่ือนระบบพวงมาลัยพร้อมติดต้ัง งบประมาณ 628,304.00 สอบราคา  - บริษัท ภมีเชษฐ์ จ ากดั บริษัท ภมีเชษฐ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

สข.84/2555 จ านวน 2 ชดุ ราคากลาง 278,728.58 เสนอราคา 278,728.58 บาท ราคา 278,728.58 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

23 ก.ค. 55

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2555

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



4 จ้างเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเคร่ืองเรดาร์งบประมาณ 2,889,000.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยส์ี จ ากดั บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยส์ี จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.86/2555 ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิดS-Band พร้อมราคากลาง 2,889,000.00 เสนอราคา 2,889,000 บาท ราคา 2,889,000 บาท

31 ก.ค. 55 อปุกรณ์เชือ่มโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ

5 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองมือตรวจอากาศงบประมาณ 5,668,860.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท เอน็ไวรอนส์ เอก็เพิร์ท จ ากดับริษัท เอน็ไวรอนส์ เอก็เพิร์ท จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.87/2555 อัตโนมัติและเคร่ืองมือตรวจอากาศผิวพืน้รวมทั้งราคากลาง 5,668,860.00 เสนอราคา 5,668,860 บาท ราคา 5,668,860 บาท

31 ก.ค. 55 เคร่ืองตรวจอากาศพร้อมติดต้ังที่ทางวิง่ที่

ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ

เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



1 ซ้ือขายพร้อมติดต้ังเคร่ืองมือตรวจอากาศ งบประมาณ 168,000,000.00 e-Auction  - บริษัท เอเซียเมท จ ากดั บริษัท เอเซียเมท จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

สข.85/2555 อตัโนมัติระบบตรวจวินด์เชยีร์ท่าอากาศยานราคากลาง 165,850,000.00 เสนอราคา 165,850,000 บาท ราคา 165,850,000 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

1 ส.ค. 55 ดอนเมือง 1 ระบบ  - บริษัท เอก็เซล คอนซัลแตนท์ส จ ากดั

เสนอราคา 166,910,000 บาท

2 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 4 รายการ งบประมาณ 126,211.85 สอบราคา  - บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

สข.88/2555 ราคากลาง 19,067.40 เสนอราคา 19,067.40 บาท ราคา 19,067.40 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

6 ส.ค. 55

3 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 11 รายการ งบประมาณ 126,211.85 สอบราคา  - บริษัท ลีต้า บิสสิเนท จ ากดั บริษัท ลีต้า บิสสิเนท จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

สข.89/2555 ราคากลาง 22,236.49 เสนอราคา 22,263.49 บาท ราคา 22,263.49 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

7 ส.ค. 55

4 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 7 รายการ งบประมาณ 126,211.85 สอบราคา  - บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

สข.90/2555 ราคากลาง 40,985.28 เสนอราคา 40,985.28 บาท ราคา 40,985.28 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

23 ส.ค. 55

5 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 4 รายการ งบประมาณ 126,211.85 สอบราคา  - บริษัท มิวเซเว่น จ ากดั บริษัท มิวเซเว่น จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

สข.91/2555 ราคากลาง 20,325.72 เสนอราคา 20,325.72 บาท ราคา 20,325.72 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

14 ส.ค. 55

6 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 126,211.85 สอบราคา  - บริษัท ไอโอ แอด็วานซ์ จ ากดั บริษัท  ไอโอ แอด็วานซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

สข.92/2555 ราคากลาง 1,251.90 เสนอราคา 1,251.90 บาท ราคา 1,251.90 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

27 ส.ค. 55

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจ าเดอืน สิงหาคม 2555

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



7 เชา่ใชบ้ริการเครือขา่ยระบบส่ือสารแบบ งบประมาณ 2,698,433.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท ทีโอที (ประเทศไทย) จ ากดับริษัท ทีโอที (ประเทศไทย) จ ากดัมีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.93/2555 องค์กร ราคากลาง 1,079,373.20 เสนอราคา 1,079,373.20 บาท ราคา 1,079,373.20 บาท / 2 เดือน

24 ส.ค. 55 เดือนละ 539,686.60 บาท

8 ซ้ือวัสดุประกอบการตรวจอากาศชัน้บน 5 งบประมาณ 184,682.00 สอบราคา  - ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.94/2555 รายการ ราคากลาง 183,000.00 เสนอราคา 183,000 บาท ราคา 183,000 บาท

23 ส.ค. 55

9 จา้งเหมาซ่อมแซมแกไ้ขเคร่ืองเรดาร์ตรวจงบประมาณ 14,600,000.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท จโีนแมทซ์ จ ากดั บริษัท จโีนแมทซ์ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.95/2555 อากาศที่ สอต.ระยอง ราคากลาง 14,552,000.00 เสนอราคา 14,552,000 บาท ราคา 14,552,000 บาท

20 ส.ค. 55

10 ซ้ืออะไหล่ลิฟท์โดยสารหมายเลข 2 งบประมาณ 85,974.50 ตกลงราคา  - บริษัท โกลเด้นเอก็ซ์เพรส จ ากดั บริษัท โกลเด้นเอก็ซ์เพรส จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.96/2555 พร้อมเปล่ียน ที่อาคาร 50 ปี อตุุนิยมวิทยาราคากลาง 85,974.50 เสนอราคา 85,974.50 บาท ราคา 85,974.50 บาท

17 ส.ค. 55

เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา



1 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 17 เคร่ืองงบประมาณ 566,040.00 สอบราคา  - บริษัท เอส.บ.ี109 เอน็จเินียร่ิง จ ากดับริษัท เอส.บี.109 เอน็จเินียร่ิง จ ากดัมีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.97/2555 ราคากลาง 566,040.00 เสนอราคา 566,040 บาท ราคา 566,040 บาท

4 ก.ย. 55

2 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Tablet งบประมาณ 3,102,980.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.98/2555 ราคากลาง 3,050,741.20 เสนอราคา 3,050,741.20 บาท ราคา 3,050,741.20 บาท

7 ก.ย. 55

3 เช่าใช้บริการส่ือสารอินเตอร์เนทส าหรับระบบงบประมาณ 115,560.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท 7 เลเยอร์ จ ากดั บริษัท 7 เลเยอร์ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.99/2555 ตรวจแผ่นดินไหวอตัโนมัติระยะไกลเพื่อการราคากลาง 115,560.00 เสนอราคา 115,560 บาท ราคา 115,560 บาท

7 ก.ย. 55 เตือนภยัสึนามิ

4 จา้งเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบงบประมาณ 482,677.00 สอบราคา  - บริษัท เอส.บ.ี109 เอน็จเินียร่ิง จ ากดับริษัท เอส.บี.109 เอน็จเินียร่ิง จ ากดัมีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.100/2555 ท าความเยน็รวมด้วยน้ า ราคากลาง 467,750.00 เสนอราคา 467,750 บาท ราคา 467,750 บาท

19 ก.ย. 55

5 ซ้ืออะไหล่เพื่อตรวจซ่อมและบ ารุงรักษางบประมาณ 217,189.00 สอบราคา  - บริษัท ไอโอ แอด็วานซ์ จ ากดั บริษัท ไอโอ แอด็วานซ์ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.101/2555 เคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศ จ านวน 11 รายการราคากลาง 154,432.30 เสนอราคา 154,432.30 บาท ราคา 154,432.30 บาท

17 ก.ย. 55

6 ซ้ืออะไหล่หลอดแกว้บาโรมิเตอร์ปรอทและงบประมาณ 837,190.00 สอบราคา  - ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเอ็นแอนด์เอไซเอ็นติฟิคห้างหุน้ส่วนจ ากัดเอ็นแอนด์เอไซเอ็นติฟิคมีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.102/2555 อะไหล่ชดุลานนาฬิกาพร้อมใยจกัรกรอก 2ราคากลาง 837,100.00 เสนอราคา 837,100 บาท ราคา 837,100 บาท

26 ก.ย. 55 รายการ

7 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) งบประมาณ 44,683.20 ตกลงราคา  - บริษัท เอน็เนอร์ยเีอฟ จ ากดั บริษัท เอน็เนอร์ยเีอฟ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.103/2555 จ านวน 96 กอ้น ราคากลาง 44,683.20 เสนอราคา 44,683.20 บาท ราคา 44,683.20 บาท

20 ก.ย. 55

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจ าเดอืน กันยายน 2555

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



8 ซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จ านวน 2 คันงบประมาณ 1,963,242.00 สอบราคา  - บริษัท โตโยต้า เอม็ไพร์ส จ ากดั บริษัท โตโยต้า เอม็ไพร์ส จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.104/2555 ราคากลาง 1,936,700.00 เสนอราคา 1,936,700 บาท ราคา 1,936,700 บาท

21 ก.ย. 55

9 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีตรวจวดัฝนงบประมาณ 1,990,000.00 สอบราคา  - บริษัท ไนท์ แอนซิส จ ากดั บริษัท ไนท์ แอนซิส จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.105/2555 อตัโนมัติ จ านวน 8 สถานี ราคากลาง 1,989,300.00 เสนอราคา 1,989,300 บาท ราคา 1,989,300 บาท

27 ก.ย. 55

10 ซ้ือเคร่ืองวัดทิศทางและความเร็วลม 25 เคร่ืองงบประมาณ 1,875,000.00 สอบราคา  - บริษัท ส ารวจวิศวอนิเตอร์เทค จ ากดับริษัท ส ารวจวิศวอนิเตอร์เทค จ ากดัมีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.106/2555 ราคากลาง 1,409,725.00 เสนอราคา 1,409,725 บาท ราคา 1,409,725 บาท

27 ก.ย. 55

11 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับจดัเกบ็ข้อมูลแบบภายนอกงบประมาณ 122,000.00 สอบราคา  - บริษัท เอส เอส ซัพพลายแอนด์ บริษัท เอส เอส ซัพพลายแอนด์ คอมพิวต้ิงมีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.107/2555 ราคากลาง 109,090.00 คอมพิวต้ิง จ ากัด เสนอราคา 109,090 บาทจ ากดั ราคา 109,090 บาท

28 ก.ย. 55

12 ซ้ืออะไหล่ไฟฟ้า-วิทย ุจ านวน 5 รายการงบประมาณ 174,677.50 สอบราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดัธาราธร ห้างหุ้นส่วนจ ากดัธาราธร มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.108/2555 ราคากลาง 158,520.50 เสนอราคา 158,520.50 บาท ราคา 158,520.50 บาท

27 ก.ย. 55

13 ซ้ืออะไหล่ส าหรับใชใ้นการตรวจซ่อมเคร่ืองงบประมาณ 8,020,000.00 วิธีพิเศษ  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ชห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ชมีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.109/2555 เรดาร์ตรวจอากาศ จ านวน 3 รายการ ราคากลาง 7,998,250.00 เสนอราคา 7,998,250 บาท ราคา 7,998,250 บาท

28 ก.ย. 55

14 ซ้ืออปุกรณ์อะไหล่ในการตรวจซ่อมเคร่ืองมืองบประมาณ 1,027,414.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท ยนูิเวอร์แซลเน็ทคอม โซลูชัน่ส์บริษัท ยนูิเวอร์แซลเน็ทคอม โซลูชัน่ส์มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.110/2555 ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง จ านวน 8 รายการราคากลาง 1,027,414.00 จ ากดั เสนอราคา 1,027,414 บาท จ ากดั 

28 ก.ย. 55 ราคา 1,027,414 บาท

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



15 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองมือตรวจอากาศอตัโนมัติงบประมาณ 622,250.00 สอบราคา  - บริษัท ไอโอ แอด็วานซ์ จ ากดั บริษัท ไอโอ แอด็วานซ์ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.111/2555 (AWOS) จ านวน 3 รายการ ราคากลาง 180,348.50 เสนอราคา 180,348.50 บาท ราคา 180,348.50 บาท

28 ก.ย. 55

16 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองมือตรวจอากาศอตัโนมัติงบประมาณ 622,250.00 สอบราคา  - บริษัท เอน็ไวรอนส์ เอก็เพิร์ท จ ากดับริษัท เอน็ไวรอนส์ เอก็เพิร์ท จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.112/2555 (AWOS) จ านวน 1 รายการ ราคากลาง 352,000.00 เสนอราคา 352,000 บาท ราคา 352,000 บาท

28 ก.ย. 55

17 ซ้ืออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 23 งบประมาณ 337,638.50 สอบราคา  - บริษัท ไอโอ แอด็วานซ์ จ ากดั บริษัท ไอโอ แอด็วานซ์ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.113/2555 รายการ ราคากลาง 351,638.50 เสนอราคา 351,638.50 บาท ราคา 351,638.50 บาท

28 ก.ย. 55

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง
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