
1 จ้างให้บริการรักษาความปลอดภยั ณ งบประมาณ 1,713,024.00 กรณีพเิศษ  - องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึกฯ องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึกฯ มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.3/2556 กรมอุตุนิยมวทิยา ราคากลาง 1,713,024.00 เสนอราคา 1,713,024 บาท ราคา 1,713,024 บาท / 12 เดือน

7 พ.ย. 55 เดือนละ 142,752 บาท

2 จ้างเหมาบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกันระบบสัญญาณ งบประมาณ 35,845.00 ตกลงราคา  - บริษทั โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษทั โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.8/2556 เตือนอัคคีภยั ราคากลาง 35,845.00 เสนอราคา 35,845 บาท ราคา 35,845 บาท

19 พ.ย. 55

3 จ้างตรวจติดตามประเมินระบบบริหารคุณภาพ งบประมาณ 22,256.00 ตกลงราคา  - บริษทั บโูร เวอริทสั เซอทฟิเิคชั่น บริษทั บโูร เวอริทสั เซอทฟิเิคชั่น มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.9/2556 ISO 9001:2008 คร้ังที ่3 ราคากลาง 22,256.00 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด

7 พ.ย. 55 เสนอราคา 22,256 บาท ราคา 22,256 บาท

4 จ้างเหมาบริการ Clipping ข่าวในรูปแบบ งบประมาณ 56,400.00 ตกลงราคา  - บริษทั เดอะคลิป จ ากัด บริษทั เดอะคลิป จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.10/2556 อิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 56,400.00 เสนอราคา 56,400 บาท ราคา 56,400 บาท / 12 เดือน

21 พ.ย. 55 เดือนละ 4,700 บาท

5 จ้างเหมาจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือตรวจ งบประมาณ 1,700,000.00 สอบราคา  - บริษทั พสัดุภณัฑ์ไทย จ ากัด บริษทั พสัดุภณัฑ์ไทย จ ากัด เอกสารถูกต้องครบถ้วน

สจ.11/2556 อากาศต่างๆ ราคากลาง 1,700,000.00 เสนอราคา 106 บาท / กิโลกรัม ราคา 1,103,605.50 บาท /  2 งวด

15 พ.ย. 55  - บริษทั ไดมอนด์ ชิปปิง้ เซอร์วิส จ ากัด งวด 1 ราคา 425,000 บาท

เสนอราคา 107 บาท / กิโลกรัม งวด 2 ราคา 678,605.50 บาท

 - บริษทั เอสดีภทัร จ ากัด

เสนอราคา 81 บาท / กิโลกรัม

6 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและสถานที่ งบประมาณ 263,500.00 พเิศษ  - บริษทั เอส.เอส.พ.ีคลีนนิง่ แอนด์ บริษทั เอส.เอส.พ.ีคลีนนิง่ แอนด์ มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.12/2556 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ราคากลาง 263,500.00 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

14 พ.ย. 55 เสนอราคา 263,500 บาท ราคา 263,500 บาท 

รายงานผลการจดัซ้ือ/จดัจา้งของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2555

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

ราคากลาง



7 ซ้ือขายรถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ัง่ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 960,600.00 สอบราคา  - บริษทั โตโยต้า เค.มอเตอร์ จ ากัด บริษทั โตโยต้า เค.มอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

สข.13/2556 ราคากลาง 960,600.00 เสนอราคา 960,600 บาท ราคา 960,600 บาท เอกสารถูกต้องครบถ้วน

14 พ.ย. 55  - บริษทั โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด

เสนอราคา 968,350 บาท

8 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบการรับ-ส่งข้อมูลข่าว งบประมาณ 24,500,000.00 พเิศษ  - บริษทั เมทลิงค์ อินโฟ  จ ากัด บริษทั เมทลิงค์ อินโฟ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.14/2556 อากาศการบนิอัตโนมัติ (AFTN Nessage Switch ราคากลาง 24,500,000.00 เสนอราคา 24,460,000 บาท ราคา 24,460,000 บาท

9 พ.ย. 55 System) ระบบชุดอุปกรณ์การประยุกต์ข้อมูล 

(Integration of Weather Product) และระบบ

คลังข้อมูลข่าวอากาศการบนิ

9 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 60,000.00 ตกลงราคา  - บริษทั ก๊อปปี ้แมนเรนทอล จ ากัด บริษทั ก๊อปปี ้แมนเรนทอล จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สช.15/2556 ราคากลาง 60,000.00 เสนอราคา 60,000 บาท ราคา 60,000 บาท / 12 เดือน

21 พ.ย. 55 เดือนละ 5,000 บาท

10 ซ้ือขายวัสดุงานไม้ จ านวน 9 รายการ งบประมาณ 1,000,000.00 สอบราคา  - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อ.แดง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อ.แดง เสนอราคาต่ าสุด

สข.16/2556 ราคากลาง 1,000,000.00 เสนอราคา 251,920 บาท ราคา 251,920 บาท เอกสารถูกต้องครบถ้วน

21 พ.ย. 55

11 ซ้ือขายวัสดุงานไม้ จ านวน 9 รายการ งบประมาณ 1,000,000.00 สอบราคา  - บริษทั ซี.ท.ีบ.ีเวิลด์ จ ากัด บริษทั ซี.ท.ีบ.ีเวิลด์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

สข.17/2556 ราคากลาง 1,000,000.00 เสนอราคา 94,534.50 บาท ราคา 94,534.50 บาท เอกสารถูกต้องครบถ้วน

21 พ.ย. 55

12 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหว งบประมาณ 5,867,880.00 พเิศษ  - บริษทั เอเซียเมท จ ากัด บริษทั เอเซียเมท จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.18/2556 ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ของ ราคากลาง 5,867,880.00 เสนอราคา 5,867,880 บาท ราคา 5,867,880 บาท / 12 เดือน

16 พ.ย. 55 ส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ประจ าปงีบประมาณ เดือนละ 488,990 บาท

พ.ศ 2556

13 เช่าใช้บริการระบบเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 16,050.00 ตกลงราคา  - บริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด บริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สช.19/2556 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ราคากลาง 16,050.00 จ ากัด ราคา 16,050 บาท / 12 เดือน

16 พ.ย. 55 เสนอราคา 16,050 บาท เดือนละ 1,337.50 บาท



14 เช่าใช้บริการเคร่ืองโทรสาร จ านวน 5 เคร่ือง งบประมาณ 77,040.00 ตกลงราคา  - บริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด บริษทั พ ีกรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สช.20/2556 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ 2556 ราคากลาง 77,040.00 จ ากัด ราคา 77,040 บาท / 12 เดือน

15 พ.ย. 55 เสนอราคา 77,040 บาท เดือนละ 6,420 บาท

15 จ้างเหมาบ ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณงบประมาณ 31,030.00 ตกลงราคา  - บริษทั โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษทั โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.21/2556 เตือนอัคคีภยั ราคากลาง 31,030.00 เสนอราคา 31,030 บาท ราคา 31,030 บาท

22 พ.ย. 55

16 ซ้ือขายครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 303,000.00 สอบราคา  - บริษทั ดูโปร (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ดูโปร (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

สข.22/2556 ราคากลาง 303,000.00 เสนอราคา 199,000 บาท ราคา 199,000 บาท เอกสารถูกต้องครบถ้วน

15 พ.ย. 55

17 จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์ในโครงการ งบประมาณ 529,152.00 พเิศษ  - บริษทั ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษทั ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

สจ.23/2556 น าร่องการติดต้ังสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 529,152.00 เสนอราคา 529,085.04 บาท ราคา 529,085.04 บาท / 12 เดือน เอกสารถูกต้องครบถ้วน

16 พ.ย. 55 เดือนละ 44,090.42 บาท

18 จ้างเหมาผู้ดูแลพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา งบประมาณ 436,560.00 สอบราคา  - บริษทั โธมัส เอ. เอาทโ์ซซ่ิง บริษทั โธมัส เอ. เอาทโ์ซซ่ิง เซอร์วิสเซส เสนอราคาต่ าสุด

สจ.24/2556 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ราคากลาง 436,560.00 เซอร์วิสเซส จ ากัด จ ากัด เอกสารถูกต้องครบถ้วน

23 พ.ย. 55 เสนอราคา 410,880 บาท ราคา 410,880 บาท / 12 เดือน

เดือนละ 34,240 บาท

19 ซ้ือขายอะไหล่วัสดุไฟฟา้ จ านวน 21 รายการ งบประมาณ 225,235.00 สอบราคา  - บริษทั เอโอดี ซัพพลาย จ ากัด บริษทั เอโอดี ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

สข.25/2556 ราคากลาง 225,235.00 เสนอราคา 77,869.25 บาท ราคา 77,869.25 บาท เอกสารถูกต้องครบถ้วน

26 พ.ย. 55

20 ซ้ือขายอะไหล่วัสดุไฟฟา้ จ านวน 5 รายการ งบประมาณ 225,235.00 สอบราคา  - บริษทั  ไอโอ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษทั ไอโอ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

สข.26/2556 ราคากลาง 225,235.00 เสนอราคา 124,173.50 บาท ราคา 124,173.50 บาท เอกสารถูกต้องครบถ้วน

28 พ.ย. 55

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

ราคากลาง



21 ซ้ือขายอุปกรณ์ภายใต้โครงการระบบส ารองและ งบประมาณ 490,000.00 สอบราคา  - บริษทั คอมพวิเตอร์ยูเนีย่น จ ากัด บริษทั คอมพวิเตอร์ยูเนีย่น จ ากัด เสนอราคารายเดียว

สข.27/2556 การเฝ้าตรวจแผ่นดินไหว ราคากลาง 490,000.00 เสนอราคา 489,999.95 บาท ราคา 489,999.95 บาท เอกสารถูกต้องครบถ้วน

23 พ.ย. 55

22 จ้างเหมาบ ารุงรักษาแทน่พมิพอ์อฟเซท ยี่หอ้ งบประมาณ 9,095.00 ตกลงราคา  - ร้านนิตย์ชัย ชัพพลาย แอน เซอร์วิส ร้านนิตย์ชัย ชัพพลาย แอน เซอร์วิส มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.28/2556 MULTI 1860 จ านวน 1 เคร่ือง ราคากลาง 9,095.00 เสนอราคา 9,095 บาท ราคา 9,095 บาท

26 พ.ย. 55

23 ซ้ือขายแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนือ้แก๊ส) จ านวน งบประมาณ 384,000.00 สอบราคา  - บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

สข.30/2556 3,000 ทอ่ ราคากลาง 384,000.00 เสนอราคา 314,580 บาท ราคา 314,580 บาท เอกสารถูกต้องครบถ้วน

28 พ.ย. 55  - บริษัท บางกอกอนิดัสเทรียลแกส๊ จ ากดั

เสนอราคา 321,000 บาท

24 จ้างเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเคร่ืองมือเรดาร์ งบประมาณ 8,667,000.00 พเิศษ  - บริษทั มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จ ากัด บริษทั มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.31/2556 ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อม ราคากลาง 8,667,000.00 เสนอราคา 8,667,000 บาท ราคา 8,667,000 บาท / 6 เดือน

22 พ.ย. 55 อุปกรณ์เชื่องโยงทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมูิ เดือนละ 1,444,500 บาท

25 จ้างเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเคร่ืองมือตรวจ งบประมาณ 17,006,580.00 พเิศษ  - บริษัท เอน็ไวรอนส์ เอก็ซ์เพร์ิท จ ากดั บริษทั เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพร์ิท จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.32/2556 อากาศอัตโนมัติและเคร่ืองมือตรวจอากาศผิวพืน้ ราคากลาง 17,006,580.00 เสนอราคา 17,006,580 บาท ราคา 17,006,580 บาท / 6 เดือน

22 พ.ย. 55 รวมทัง้เคร่ืองมือตรวจอากาศการบนิติดต้ังทีท่างวิ่ง เดือนละ 2,834,430 บาท

ทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมูิ

26 ซ้ือขายวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 234,223.00 สอบราคา  - บริษทั ซัมอินเทลลิเจ็นท ์เทคโนโลยี บริษทั ซัมอินเทลลิเจ็นท ์เทคโนโลยี เสนอราคาต่ าสุด

สข.33/2556 ราคากลาง 234,223.00 จ ากัด จ ากัด เอกสารถูกต้องครบถ้วน

28 พ.ย. 55 เสนอราคา 18,404 บาท ราคา 18,404 บาท

27 ซ้ือขายวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 234,223.00 สอบราคา  - บริษทั เอโอดี ซัพพลาย จ ากัด บริษทั เอโอดี ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

สข.34/2556 ราคากลาง 234,223.00 เสนอราคา 141,022 บาท ราคา 141,022 บาท เอกสารถูกต้องครบถ้วน

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

ราคากลาง



27 พ.ย. 55

28 ซ้ือขายวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 234,223.00 สอบราคา  - บริษทั คอมพวิเตอร์ยูเนีย่น จ ากัด บริษทั คอมพวิเตอร์ยูเนีย่น จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

สข.35/2556 ราคากลาง 234,223.00 เสนอราคา 41,806.24 บาท ราคา 41,806.24 บาท เอกสารถูกต้องครบถ้วน

30 พ.ย. 55

29 เช่าใช้บริการส่ือสารอินเคอร์เน็ทส าหรับระบบตรวจ งบประมาณ 1,387,800.00 พเิศษ  - บริษทั 7 เลเยอร์ จ ากัด บริษทั 7 เลเยอร์ จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สช.36/2556 แผ่นดืนไหวอัตโนมัติระยะไกลเพือ่เต่ือยภยัสึนามิ ราคากลาง 1,387,800.00 เสนอราคา 1,386,720 บาท ราคา 1,386,720 บาท / 12 เดือน

26 พ.ย. 55 เดือนละ 115,560 บาท

30 ซ้ือขายสายไฟฟา้และสายสัญญาณ งบประมาณ 326,350.00 สอบราคา  - บริษทั เอโอดี ซัพพลาย จ ากัด บริษทั เอโอดี ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

สข.39/2556 ราคากลาง 326,350.00 เสนอราคา 205,440 บาท ราคา 205,440 บาท เอกสารถูกต้องครบถ้วน

26 พ.ย. 55  - บริษทั ไอโอ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด

เสนอราคา 281,945 บาท

 - บริษทั เอสดีภทัร จ ากัด

เสนอราคา 321,000 บาท

 - บริษทั ไทยสวัสด์ิ ซิสเต็มส์ จ ากัด

เสนอราคา 286,225 บาท

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

สจ.40/2556 (เฉลิมพระเกียรติ) ราคากลาง 18,000.00 เสนอราคา 15,000 บาท ราคา 15,000 บาท / 10 เดือน

29 พ.ย. 55 เดือนละ 1,500 บาท

32 จ้างเหมาก าจัดปลวกและหนู งบประมาณ 180,000.00 สอบราคา  - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สยามธุรภณัฑ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สยามธุรภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

สจ.41/2556 ราคากลาง 180,000.00 เสนอราคา 135,000 บาท ราคา 135,000 บาท / 10 เดือน เอกสารถูกต้องครบถ้วน

30 พ.ย. 55  - บริษทั ยูนิเพสท ์จ ากัด เดือนละ 13,500 บาท

เสนอราคา 148,740 บาท

 - บริษทั ออล ซิสเต็มโก จ ากัด

เสนอราคา 192,000 บาท

วิธีซ้ือ/

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

ราคากลาง
ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ



 - บริษทั พ ีเอ อี (เทรดด้ิง) จ ากัด

เสนอราคา 340,800 บาท

33 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดภายในอาคารส่วน งบประมาณ 36,000.00 ตกลงราคา  - นางสาวสุภาพร ชูเชื้อ นางสาวสุภาพร ชูเชื้อ มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.43/2556 ควบคุมวิทยุกระจายข่าวอากาศ ราคากลาง 36,000.00 เสนอราคา 36,000 บาท ราคา 36,000 บาท / 10 เดือน

30 พ.ย. 55 เดือนละ 3,600 บาท

วิธีซ้ือ/

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง



1 ซ้ือขายเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 390,000.00 สอบราคา  - บริษทั แสงธานี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษทั แสงธานี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

สข.29/2556 ราคากลาง 390,000.00 เสนอราคา 385,200 บาท ราคา 385,200 บาท เอกสารถูกต้องครบถ้วน

3 ธ.ค. 55  - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ็น แอนด์ เอ

ไซเอ็นติฟคิ

เสนอราคา 428,000 บาท

2 เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณแผ่นดินไหว งบประมาณ 95,016.00 พเิศษ  - บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สช.37/2556 ราคากลาง 95,016.00 เสนอราคา 95,016 บาท ราคา 95,016 บาท / 12 เดือน

25 ธ.ค. 55 เดือนละ 7,918 บาท

3 เช่าใช้บริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 19 งบประมาณ 1,710,000.00 สอบราคา  - บริษทั ก๊อปปี ้แมนเรนทอล จ ากัด บริษทั ก๊อปปี ้แมนเรนทอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

สช.42/2556 เคร่ือง ราคากลาง 1,710,000.00 เสนอราคา 517,071 บาท ราคา 517,071 บาท / ธ.ค.55-ก.ย.56 เอกสารถูกต้องครบถ้วน

13 ธ.ค. 55 ธ.ค.55-มี.ค.56 ราคา 209,500 บาท

เม.ย.56-ก.ค.56 ราคา 182,797.50 บาท

ส.ค.56 ราคา 59,773.50 บาท

ก.ย.56 ราคา 65,000 [ท

4 เช่าใช้บริการส่ือสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบ งบประมาณ 1,078,547.16 พเิศษ  - บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สช.44/2556 องค์กร ราคากลาง 1,078,547.16 เสนอราคา 1,078,547.16 บาท ราคา 1,078,547.16 บาท / 12 เดือน

25 ธ.ค. 55 เดือนละ 89,878.93 บาท

5 เช่าบริการส่ือสารข้อมูลอินเตอร์เน็ททีค่วามเร็ว งบประมาณ 360,804.00 สอบราคา  - บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากัด บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

สช.45/2556 4Mbps ราคากลาง 360,804.00 เสนอราคา 294,250 บาท ราคา 294,250 บาท / 11 เดือน เอกสารถูกต้องครบถ้วน

11 ธ.ค. 55 เดือนละ 26,750 บาท

รายงานผลการจดัซ้ือ/จดัจา้งของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2555

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

ราคากลาง



6 จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา งบประมาณ 414,000.00 สอบราคา  - บริษทั พนาทศัน์ จ ากัด บริษทั พนาทศัน์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

สจ.46/2556 ราคากลาง 414,000.00 เสนอราคา 386,400 บาท ราคา 386,400 บาท / 12 เดือน เอกสารถูกต้องครบถ้วน

17 ธ.ค. 55 เดือนละ 32,200 บาท

7 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและ งบประมาณ 518,400.00 สอบราคา  - บริษทั โปรแคร์สเปเซียลต้ี จ ากัด บริษทั โปรแคร์สเปเซียลต้ี จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

สจ.47/2556 สถานทีข่องกรมอุตุนิยมวิทยา 4 คน ราคากลาง 518,400.00 เสนอราคา 503,040 บาท ราคา 503,040 บาท / 12 เดือน เอกสารถูกต้องครบถ้วน

18 ธ.ค. 55 เดือนละ 41,920 บาท

8 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมลิฟทโ์ดยสาร งบประมาณ 69,550.00 ตกลงราคา  - บริษทั โกลเด้นเอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษทั โกลเด้นเอ็กซ์เพรส จ ากัด มีความจ าเปน็ต้องใช้งาน

สจ.48/2556 ซ่ึงติดต้ังภายในอาคาร 50 ปอีุตุนิยมวิทยา ราคากลาง 69,550.00 เสนอราคา 69,550 บาท ราคา 69,550 บาท / 10 เดือน

7 ธ.ค. 55 เดือนละ 6,955 บาท

9 ซ้ือขายเคร่ืองส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ 403 งบประมาณ 577,800.00 สอบราคา  - บริษัท เยเนอร่าลอเีล็คโทรนิกส์ จ ากดั บริษทั เยเนอร่าลอีเล็คโทรนิกส์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

สข.53/2556 MHz. จ านวน 3,000 เคร่ือง ราคากลาง 577,800.00 เสนอราคา 571,380 บาท ราคา 571,380 บาท เอกสารถูกต้องครบถ้วน

25 ธ.ค. 55

เหตผุลที่คัดเลือก
ราคากลาง

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา



1 เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบส่ือสาร งบประมาณ 6,476,239.20 พิเศษ  - บริษัท ทีโอที จ ากดั บริษัท ทีโอที จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.38/2556 แบบองค์กร ราคากลาง 6,476,239.20 เสนอราคา 6,476,239.20 บาท ราคา 6,476,239.20 บาท / 12 เดือน

7 ม.ค. 56 เดือนละ 539,686.60 บาท

2 เชา่ใชบ้ริการ Public IP ระหว่างประเทศ งบประมาณ 513,600.00 พิเศษ  - บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เซียล บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เซียล เสนอราคาต่ าสุด

สช.50/2556 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ราคากลาง 513,600.00 อนิเตอร์เน็ต จ ากดั อนิเตอร์เน็ต จ ากดั เอกสารถกูต้องครบถว้น

4 ม.ค. 56 เสนอราคา 513,600 บาท ราคา 513,600 บาท / 12 เดือน

 - บริษัท ทรูอนิเตอร์เน็ต จ ากดั เดือนละ 42,800 บาท

เสนอราคา 577,800 บาท

3 จา้งเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า งบประมาณ 109,140.00 สอบราคา  - บริษัท  ยนูิทรีโอ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ยนูิทรีโอ เทคโนโลย ีจ ากดั เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

สจ.51/2556 ต่อเนื่อง (USP) ราคากลาง 109,140.00 เสนอราคา 107,856 บาท ราคา 107,856 บาท / 12 เดือน เอกสารถกูต้องครบถว้น

4 ม.ค. 56 เดือนละ 8,988 บาท

4 จา้งเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบ งบประมาณ 154,080.00 สอบราคา  - บริษัท ยนูิทรีโอ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ยนูิทรีโอ เทคโนโลย ีจ ากดั เอกสารถกูต้องครบถว้น

สจ.52/2556 ปรับอากาศแบบควบคุมความชืน้และอณุหภมูิ ราคากลาง 154,080.00 เสนอราคา 141,240 บาท ราคา 141,240 บาท / 12 เดือน

4 ม.ค. 56 เดือนละ 11,770 บาท

5 ซ้ือขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 116,000.00 สอบราคา  - ร้าน เจเอม็ที มาร์เกต็ต้ิง ร้าน เจเอม็ที มาร์เกต็ต้ิง เสนอราคาต่ าสุด

สข.54/2556 ราคากลาง 116,000.00 เสนอราคา 94,900 บาท ราคา 94,900 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

11 ม.ค. 56  - บริษัท ไอโอ แอด๊วานซ์ จ ากดั

เสนอราคา 123,050 บาท

6 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย งบประมาณ 1,107,664.00 สอบราคา  - บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเตอร์ จ ากดั บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเตอร์ จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สจ.55/2556 และซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริงเพื่อการ ราคากลาง 1,107,664.00 เสนอราคา 1,104,240 บาท ราคา 1,104,240 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

11 ม.ค. 56 ส ารองระบบ สารสนเทศ

ราคากลาง

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจ าเดอืน มกราคม 2556

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก



7 จา้งเหมาซ่อมแซมระบบเคร่ืองควบคุมระบบ งบประมาณ 6,901,500.00 พิเศษ  - บริษัท เมทลิงค์ อนิโฟ จ ากดั บริษัท เมทลิงค์ อนิโฟ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

สจ.56/2556 การรับ-ส่งวิทยขุา่วอากาศอตัโนมัติ ราคากลาง 6,901,500.00 เสนอราคา 6,880,000 บาท ราคา 6,880,000 บาท

11 ม.ค. 56

8 จา้งเหมาซ่อมแซมระบบส่ือสารผ่านดาวเทียม งบประมาณ 1,981,640.00 สอบราคา  - บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชัน่เซอร์วิส บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วิส เสนอราคาต่ าสุด

สจ.57/2556 ราคากลาง 1,981,640.00 จ ากดั จ ากดั เอกสารถกูต้องครบถว้น

16 ม.ค. 56 เสนอราคา 1,979,500 บาท ราคา 1,979,500 บาท

 - บริษัท กรีนคลัสเตอร์ จ ากดั

เสนอราคา 2,543,390 บาท

9 ซ้ือขายอะไหล่เคร่ืองมือตรวจอากาศอตัโนมัติ งบประมาณ 1,987,570.00 สอบราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิต รีเสิร์ช ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิต รีเสิร์ช เสนอราคาต่ าสุด

สข.59/2556 AWS จ านวน 5 รายการ ราคากลาง 1,987,570.00 เสนอราคา 1,987,570 บาท ราคา 1,987,570 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

31 ม.ค. 56  - บริษัท เอก็เซล คอนซัลแตนทส์ จ ากดั

เสนอราคา 2,156,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)



1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ งบประมาณ 99,040.27 ตกลงราคา  - บริษัท ไอโอ แอด๊วานซ์ จ ากดั บริษัท ไอโอ แอด๊วานซ์ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.114/2556 ราคากลาง 99,040.27 เสนอราคา 98,119 บาท ราคา 98,119 บาท

5 ส.ค. 56

2 จา้งเหมาซ่อมระบบคอมพิวเตอร์พยากรณ์ งบประมาณ 1,930,000.00 สอบราคา  - บริษัท ต๊ิงซัพพลาย จ ากดั บริษัท ต๊ิงซัพพลาย จ ากดั เสนอราคาต  าสุด

สจ.115/2556 อากาศ (NWP System) ราคากลาง เสนอราคา 1,930,000 บาท ราคา 1,930,000 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

5 ส.ค. 56

3 ซ้ืออะไหล่เครื องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ งบประมาณ 9,309,000.00 พิเศษ  - บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยส์ี จ ากดั บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยส์ี จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.116/2556 ดอปเปอร์ ชนิด S-Band ที ท่าอากาศยาน ราคากลาง 9,309,000.00 เสนอราคา 9,244,800 บาท ราคา 9,244,800 บาท

14 ส.ค. 56 สุวรรณภมูิ 3 รายการ  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

เสนอราคา 9,290,000 บาท

4 ซ้ือตู้เกบ็เอกสารแบบรางเลื อนระบบ งบประมาณ 151,796.00 สอบราคา  - บริษัท สวยสมพล เอน็จเินียริ ง จ ากดั บริษัท สวยสมพล เอน็จเินียริ ง จ ากดั เอกสารถกูต้องครบถว้น

สข.117/2556 พวงมาลัย (ฐานรางลอย) จ านวน 1 ตู้ ราคากลาง 151,796.00 เสนอราคา 128,186 บาท ราคา 128,186 บาท

23 ส.ค. 56  - บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จ ากดั

เสนอราคา 155,000 บาท

 - บริษัท ท.ีสตีล ไลน์ จ ากดั

เสนอราคา 106,914.40 บาท

 - บริษัท เบสต์ สตอเรจ จ ากดั

เสนอราคา 127,330 บาท

 - บริษัท ภมีเชษฐ์ จ ากดั

เสนอราคา 122,047.41 บาท

 - บริษัท สยามอนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจ าเดอืน สิงหาคม 2556

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



เสนอราคา 124,900 บาท

5 จา้งจดัท าหนังสือรายงานประจ าปี 2555 งบประมาณ 225,000.00 สอบราคา  - บริษัท ยเูนียน อลุตราไวโอเร็ต จ ากดั บริษัท ยเูนียน อลุตราไวโอเร็ต จ ากดั เอกสารถกูต้องครบถว้น

สจ.118/2556 กรมอตุุนิยมวิทยา ราคากลาง 225,000.00 เสนอราคา 195,000 บาท ราคา 195,000 บาท

29 ส.ค. 56  - บริษัท แอดวานซ์ กราฟี จ ากดั

เสนอราคา 154,400 บาท

 - บริษัท บีทีเอส เพรส จ ากดั

เสนอราคา 219,500 บาท

 - บริษัท สหมิตร พร๊ินต้ิง แอนด์พับลิสซิ ง

จ ากดั เสนอราคา 225,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



1 จา้งพัฒนาโปรแกรมประยกุต์ส าหรับ งบประมาณ 1,500,000.00 สอบราคา  - บริษัท กะทิ สตูดิโอ จ ากดั บริษัท กะทิ สตูดิโอ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

สจ.88/2556 สมาร์ทโฟนกรมอตุุนิยมวิทยา ราคากลาง 1,500,000.00 เสนอราคา 1,440,113 บาท ราคา 1,440,113 บาท / 2 งวด เอกสารถกูต้องครบถว้น

15 ก.ค. 56 งวดที่ 1 ราคา 576,045.20 บาท

งวดที่ 2 ราคา 864,067.80 บาท

2 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 137,409.40 สอบราคา  - บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.90/2556 ราคากลาง 137,409.40 เสนอราคา 35,668.45 บาท ราคา 35,668.45 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

4 ก.ค. 56

3 ซ้ือแบตเตอร่ียีห่้อ lONG จ านวน 32 ลูก งบประมาณ 91,669.00 ตกลงราคา  - บริษัท ซินโดม อเิลคทอนิกส์ อนิดัสทรี บริษัท ซินโดม อเิลคทอนิกส์ อนิดัสทรี มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.110/2556 ราคากลาง 91,669.00 จ ากดั จ ากดั

25 ก.ค. 56 เสนอราคา 88,275 บาท ราคา 88,275 บาท

4 ซ้ืออะไหล่และวัสดุไฟฟ้า จ านวน 19 รายการ งบประมาณ 99,530.33 ตกลงราคา  - บริษัท เอโอดี ซัพพลาย จ ากดั บริษัท เอโอดี ซัพพลาย จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.111/2556 ราคากลาง 99,530.33 เสนอราคา 99,530.33 บาท ราคา 99,530.33 บาท

16 ก.ค. 56

5 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศ จ านวน งบประมาณ 9,860,000.00 e-Auction  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาต่ าสุด

สข.112/2556 5 รายการ ราคากลาง 9,860,000.00 เสนอราคา 9,769,100 บาท ราคา 9,769,100 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

30 ก.ค. 56  - บริษัท มาวิน เทคโนโลยส์ี จ ากดั

เสนอราคา 9,797,000 บาท

6 ซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 งบประมาณ 74,598.26 ตกลงราคา  - บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากดั บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.113/2556 เคร่ือง ราคากลาง 74,598.26 เสนอราคา 73,830 บาท ราคา 73,830 บาท

29 ก.ค. 56

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2556

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



1 เชา่เวลาจดัรายการสถานีวิทยกุระจายเสียง งบประมาณ 2,286,900.00 คัดเลือก  - บริษัท มินิทแมน จ ากดั บริษัท มินิทแมน จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.97/2556 กรมอตุุนิยมวิทยา ระบบเอ.เอม็ความถี่ ราคากลาง 2,286,900.00 เสนอราคา 2,286,900 บาท ราคา 2,286,900 บาท / 11 เดือน

21 มิ.ย. 56 1287 KHz (กรุงเทพมหานคร) เดือนละ 207,900 บาท

2 เชา่เวลาจดัรายการสถานีวิทยกุระจายเสียง งบประมาณ 1,905,750.00 คัดเลือก  - บริษัท มินิทแมน จ ากดั บริษัท มินิทแมน จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.98/2556 กรมอตุุนิยมวิทยา จงัหวัดนครราชสีมา ราคากลาง 1,905,750.00 เสนอราคา 1,905,750 บาท ราคา 1,905,750 บาท / 11 เดือน

21 มิ.ย. 56 (ระบบความถี ่F.M.94.25 MHz) เดือนละ 173,250 บาท

3 เชา่เวลาจดัรายการสถานีวิทยกุระจายเสียง งบประมาณ 1,905,750.00 คัดเลือก  - บริษัท มินิทแมน จ ากดั บริษัท มินิทแมน จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.99/2556 จงัหวัดพิษณุโลก  (ระบบความถี ่F.M. ราคากลาง 1,905,750.00 เสนอราคา 1,905,750 บาท ราคา 1,905,750 บาท / 11 เดือน

21 มิ.ย. 56 104.25 KHz) เดือนละ 173,250 บาท

4 เชา่เวลาจดัรายการสถานีวิทยกุระจายเสียง งบประมาณ 2,286,900.00 คัดเลือก  - บริษัท มินิทแมน จ ากดั บริษัท มินิทแมน จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.100/2556 กรมอตุุนิยมวิทยา  จงัหวัดระยอง (ระบบ ราคากลาง 2,286,900.00 เสนอราคา 2,286,900 บาท ราคา 2,286,900 บาท / 11 เดือน

21 มิ.ย. 56 ความถี ่F.M.105.25 KHz) เดือนละ 207,900 บาท

5 เชา่เวลาจดัรายการสถานีวิทยกุระจายเสียง งบประมาณ 1,905,750.00 คัดเลือก  - บริษัท มินิทแมน จ ากดั บริษัท มินิทแมน จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.101/2556 กรมอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัภูเกต็ (ระบบความถี่ ราคากลาง 1,905,750.00 เสนอราคา 1,905,750 บาท ราคา 1,905,750 บาท / 11 เดือน

21 มิ.ย. 56 F.M.107.25 KHz) เดือนละ 173,250 บาท

6 เชา่เวลาจดัรายการสถานีวิทยกุระจายเสียง งบประมาณ 1,905,750.00 คัดเลือก  - บริษัท มินิทแมน จ ากดั บริษัท มินิทแมน จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.102/2556 กรมอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัชุมพร (ระบบความถี่ ราคากลาง 1,905,750.00 เสนอราคา 1,905,750 บาท ราคา 1,905,750 บาท / 11 เดือน

21 มิ.ย. 56 F.M.104.25 KHz) เดือนละ 173,250 บาท

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจ าเดอืน มถุินายน 2556

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



7 ซ้ือเคร่ืองส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟ.เอม็ งบประมาณ 8,700,000.00 e-Auction  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ฮอทพอยท์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์สเสนอราคาต่ าสุด

สข.104/2556 พร้อมอปุกรณ์ส่วนควบ จ านวน 2 รายการ ราคากลาง 8,700,000.00 เอน็เตอร์ไพร์ส ราคา 8,668,000 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

12 มิ.ย. 56 เสนอราคา 8,668,000 บาท

 - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศิริพัชร เซอร์วิส

เสนอราคา 8,680,000 บาท

8 ซ้ือเคร่ืองวัดอณุหภมูิ จ านวน 5 รายการ งบประมาณ 1,964,500.00 สอบราคา  - บริษัท เอน็แอนด์เอ ไซเอน็ติฟิค จ ากดั บริษัท เอน็แอนด์เอ ไซเอน็ติฟิค จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.105/2556 ราคากลาง 1,964,500.00 เสนอราคา 951,200 บาท ราคา 951,200 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

17 มิ.ย. 56

9 ซ้ือเคร่ืองวัดอณุหภมูิ จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 1,964,500.00 สอบราคา  - บริษัท แสงธานี เอน็จเินียร่ิง จ ากดั บริษัท แสงธานี เอน็จเินียร่ิง จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.106/2556 ราคากลาง 1,964,500.00 เสนอราคา 470,800 บาท ราคา 470,800 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

17 มิ.ย. 56

10 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 17 รายการ งบประมาณ 137,409.40 สอบราคา  - บริษัท โฟนิกซ์ จ ากดั บริษัท โฟนิกซ์ จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.107/2556 ราคากลาง 137,409.40 เสนอราคา 69,881.70 บาท ราคา 69,881.70 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

20 มิ.ย. 56

11 ซ้ืออะไหล่ลิฟท์โดยสาร หมายเลข 4 พร้อม งบประมาณ 40,446.00 ตกลงราคา  - บริษัท โกลเด้นเอก็ซ์เพรส จ ากดั บริษัท โกลเด้นเอก็ซ์เพรส จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.108/2556 เปล่ียน จ านวน 1 รายการ ราคากลาง 40,446.00 เสนอราคา 40,446 บาท ราคา 40,446 บาท

26 มิ.ย. 56

12 จา้งเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมอปุกรณ์ งบประมาณ 8,503,290.00 พิเศษ  - บริษัท เอน็ไวรอนส์ เอก็ซ์เพิร์ท จ ากดั บริษัท เอน็ไวรอนส์ เอก็ซ์เพิร์ท จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.109/2556 เคร่ืองมือตรวจอากาศอตัโนมัติ และเคร่ืองมือ ราคากลาง 8,503,290.00 เสนอราคา 8,503,290 บาท ราคา 8,503,290 บาท / 3 เดือน

28 มิ.ย. 56 ตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเคร่ืองมือตรวจ เดือนละ 2,834,430 บาท

อากาศการบินติดต้ังที่ทางวิง่ที่ท่าอากาศยาน

สุวรรณภมูิ

เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



1 ซ้ือวิทยหุยัง่อากาศแบบ 1680 MHz ระบบ งบประมาณ 7,575,600.00 e-Auction  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาต่ าสุด

สข.89/2556 เรดิโอธีโฮโดไลท์ พร้อมแบตเตอร่ีแห้ง จ านวน ราคากลาง 7,575,600.00 เสนอราคา 7,511,400 บาท ราคา 7,511,400 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

8 พ.ค. 56 600 ชดุ  - บริษัท เอเซียเมท จ ากดั

เสนอราคา 7,526,600 บาท

2 ซ้ือวิทยหุยัง่อากาศแบบ 1680 MHz ระบบ งบประมาณ 5,136,000.00 e-Auction  - บริษัท เอเซียเมท จ ากดั บริษัท เอเซียเมท จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.91/2556 เรดิโอธีโฮโดไลท์ พร้อมแบตเตอร่ีแห้ง จ านวน ราคากลาง 5,136,000.00 เสนอราคา 5,100,000 บาท ราคา 5,100,000 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

8 พ.ค. 56 400 ชดุ  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

เสนอราคา 5,111,500 บาท

3 ซ้ือวัสดุประกอบการตรวจอากาศชัน้บน งบประมาณ 335,905.10 สอบราคา  - ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด

สข.93/2556 จ านวน 8 รายการ ราคากลาง 335,905.10 เสนอราคา 332,695.10 บาท ราคา 332,695.10 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

8 พ.ค. 56  - ร้านชชัพล

เสนอราคา 358,730 บาท

4 จา้งตรวจติดตามประเมินระบบบริหารคุณภาพ งบประมาณ 22,256.00 พิเศษ  - บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชัน่ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชัน่ มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.94/2556 ISO 9001:2008 คร้ังที่ 4 ราคากลาง 22,256.00 (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั

17 พ.ค. 56 เสนอราคา 22,256 บาท ราคา 22,256 บาท

5 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองมือตรวจอากาศอตัโนมัติ งบประมาณ 93,625.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไอบีคอน จ ากดั บริษัท ไอบีคอน จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.95/2556 (AWS) ราคากลาง 93,625.00 เสนอราคา 93,625 บาท ราคา 93,625 บาท

22 พ.ค. 56

6 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้าของเคร่ือง งบประมาณ 99,510.00 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยอเิลคทริคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากดั .ไทยอเิลคทริคอล เสนอราคาต่ าสุด

สจ.96/2556 ตรวจอากาศอตัโนมัติ 3 รายการ ราคากลาง 99,510.00 เอน็จเินียร่ิง เอน็จเินียร่ิง มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2556

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



28 พ.ค. 56 เสนอราคา 99,510 บาท ราคา 99,510 บาท

 - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวีปั้นการฃ่าง

เสนอราคา 120,910 บาท

7 ซ้ืออะไหล่ลิฟท์โดยสารพร้อมเปล่ียน จ านวน งบประมาณ 69,175.50 ตกลงราคา  - บริษัท โกลเด้นเอก็ซ์เพรส จ ากดั บริษัท โกลเด้นเอก็ซ์เพรส จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.103/2556 6 รายการ ราคากลาง 69,175.50 เสนอราคา 69,175.50 บาท ราคา 69,175.50 บาท

29 พ.ค. 56



1 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองมือตรวจวัดอตัราเร่งของ งบประมาณ 139,100.00 สอบราคา  - บริษัท นีโอ ไดแด็กติค จ ากดั บริษัท นีโอ ไดแด็กติค จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สจ.70/2556 พื้นดินแบบดิจติอล ระบบอตัโนมัติ จ านวน 2 ราคากลาง 139,100.00 เสนอราคา 136,960 บาท ราคา 136,960 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

11 เม.ย. 56 เคร่ือง  - บริษัท แวค รีเสิร์ช จ ากดั

เสนอราคา 144,450 บาท

2 ซ้ือบอลลูนตรวจอากาศ 2 รายการ งบประมาณ 2,542,000.00 e-Auction  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาต่ าสุด

สข.72/2556 ราคากลาง 2,542,000.00 เสนอราคา 2,514,000 บาท ราคา 2,514,000 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

2 เม.ย. 56  - บริษัท มาวิน เทคโนโลยส์ี จ ากดั

เสนอราคา 2,525,500 บาท

3 จา้งเหมาติดต้ังระบบป้องกนัไฟฟ้ากระโชก งบประมาณ 642,000.00 สอบราคา  - บริษัท อเิทลเควส จ ากดั บริษัท อเิทลเควส จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สจ.80/2556 ระบบไฟฟ้าและติดต้ังสายดินที่ สอต.ล าพูน ราคากลาง 642,000.00 เสนอราคา 481,500 บาท ราคา 481,500 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

2 เม.ย. 56 1 ระบบ และ สอต.ระยอง 1 ระบบ  - ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โดเมสติก เอ็นจิเนียร่ิง

เสนอราคา 663,400 บาท

 - บริษัท สตาบิล จ ากดั

เสนอราคา 628,518 บาท

4 เชา่ใชร้ะบบ ADSL ความเร็ว 14 Mbps งบประมาณ 6,997.80 ตกลงราคา  - บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สช.81/2556 ราคากลาง 6,997.80 เสนอราคา 6,997.80 บาท ราคา 6,997.80 บาท / 6 เดือน

11 เม.ย. 56 เดือนละ 1,166.30 บาท

5 จา้งเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝน งบประมาณ 17,471,900.00 e-Auction  - บริษัท ไนท์ แอค็เซส จ ากดั บริษัท ไนท์ แอค็เซส จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สจ.82/2556 อตัโนมัติ 922 สถานี ราคากลาง 17,471,900.00 เสนอราคา 16,167,106 บาท ราคา 16,167,106 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

10 เม.ย. 56  - บมจ.พาราโบลิก ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทค

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจ าเดอืน เมษายน 2556

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



เสนอราคา 17,346,900 บาท

6 ซ้ือเคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual งบประมาณ 312,000,000.00 e-Auction  - บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยส์ี จ ากดั บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยส์ี จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.83/2556 Poralization พร้อมอปุกรณ์และหอเรดาร์ ราคากลาง 312,000,000.00 เสนอราคา 308,994,600 บาท ราคา 308,994,600 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

11 เม.ย. 56 2 เคร่ือง ที่สกลนครและนราธิวาส  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

เสนอราคา 310,380,000 บาท

 - บริษัท จโีนแมทซ์ จ ากดั

เสนอราคา 309,872,000 บาท

7 ซ้ือเคร่ืองมือตรวจอากาศอตัโนมัติ (AWOS) งบประมาณ 39,400,000.00 e-Auction  - บริษัท เอก็เซล คอนซัลแตนท์ส จ ากดั บริษัท เอก็เซล คอนซัลแตนท์ส จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.84/2556 2 เคร่ือง ที่ท่าอากาศยานนราธิวาสและหัวหิน ราคากลาง 39,400,000.00 เสนอราคา 38,990,800 บาท ราคา 38,990,800 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

11 เม.ย. 56  - บริษัท แอฟโกไทย จ ากดั

เสนอราคา 39,110,000 บาท

 - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

เสนอราคา 39,225,000 บาท

8 ซ้ือแบตเตอร่ีเพื่อใชก้บัเคร่ืองมือตรวจอากาศ งบประมาณ 612,040.00 สอบราคา  - บริษัท ริทาร์ พาวเวอร์ จ ากดั บริษัท ริทาร์ พาวเวอร์ จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.85/2556 อตัโนมัติ AWOS จ านวน 880 กอ้น ราคากลาง 612,040.00 เสนอราคา 282,480 บาท ราคา 282,480 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

23 เม.ย. 56  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สยามแบตเตอร่ี

อิเลคทรอนิกส์ เสนอราคา 296,604 บาท

 - บริษัท ซูโฟนิค อเิล็กทรอนิกส์ จ ากดั

เสนอราคา 343,684 บาท

 - บริษัท ไบนาร่ี เพาเวอร์ เอน็จเินียร่ิง

 จ ากดั เสนอราคา 371,932 บาท

 - บริษัท เอ โอ ดี ซัพพลาย จ ากดั

เสนอราคา 385,440 บาท

 - บริษัท วี ที เอ ซัพพลาย จ ากดั

เสนอราคา 388,880.80 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



 - ร้านอาทรพาณิชย์

เสนอราคา 397,355.20 บาท

 - บริษัท นาโนเทค เอน็จเินียร่ิง จ ากดั

เสนอราคา 424,160 บาท

 - บริษัท เอ แอนด์ มารี (ไทย) จ ากดั

เสนอราคา 510,400 บาท

9 ซ้ือรถยนต์ 4 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน และ งบประมาณ 1,938,000.00 สอบราคา  - บริษัท โตโยต้า เค มอเตอร์ จ ากดั บริษัท โตโยต้า เค มอเตอร์ จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.86/2556 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน ราคากลาง 1,938,000.00 เสนอราคา 1,928,000 บาท ราคา 1,928,000 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

29 เม.ย. 56  - บริษัท โตโยต้า เอม็ไพร์ส จ ากดั

เสนอราคา 1,935,951 บาท

7 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองส ารองระบบไฟฟ้าของ งบประมาณ 98,975.00 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยอเิลคทริคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยอเิลคทริคอล มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.87/2556 เคร่ืองตรวจอากาศอตัโนมัติ AWS จ านวน 3 ราคากลาง 98,975.00 เอน็จเินียร่ิง เอน็จเินียร่ิง

29 เม.ย. 56 รายการ เสนอราคา 98,975 บาท ราคา 98,975 บาท

7 ซ้ือระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขา่ว งบประมาณ 1,740,000.00 สอบราคา  - บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.92/2556 พยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภยัธรรมชาติ ราคากลาง 1,740,000.00 จ ากดั ราคา 1,517,581 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

30 เม.ย. 56 ราคา 1,517,581 บาท

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



1 ซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จ านวน งบประมาณ 112,500.00 สอบราคา  - บริษัท ธนพลไซเคิล จ ากดั บริษัท ธนพลไซเคิล จ ากดั

สข.49/2556 3 คัน ราคากลาง 112,500.00 เสนอราคา 109,500 บาท ราคา 109,500 บาท

27 มี.ค. 56  - บริษัท บุญมียานยนต์ จ ากดั

เสนอราคา 109,200 บาท

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟฟ้าของ งบประมาณ 95,711.50 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยอเิลคทริคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยอเิลคทริคอล

สจ.58/2556 เคร่ืองตรวจอากาศอตัโนมัติ AWS จ านวน 3 ราคากลาง 95,711.50 เสนอราคา 95,711.50 บาท ราคา 95,711.50 บาท

14 มี.ค. 56 รายการ

3 จา้งเหมาปรับปรุงกอ่สร้างร้ัวสถานีวิทยุ งบประมาณ 378,000.00 สอบราคา  - นายศิริพงศ์ โยธีคณะ นายศิริพงศ์ โยธีคณะ

สจ.66/2556 กระจายเสียงกรมอตุุนิยมวิทยานครราชสีมา ราคากลาง 378,000.00 เสนอราคา 371,000 บาท ราคา 371,000 บาท

25 มี.ค. 56  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ.บ.ีการโยธา

เสนอราคา 376,000 บาท

 - นางสาวรุ่งทิพย ์ชะม้ายกลาง

เสนอราคา 374,000 บาท

4 ซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 186,180.00 สอบราคา  - บริษัท ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชันส์ บริษัท ยนูิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชนัส์

สข.67/2556 ราคากลาง 186,180.00 จ ากดั จ ากดั

6 มี.ค. 56 เสนอราคา 89,770 บาท ราคา 89,770 บาท

5 ซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 186,180.00 สอบราคา  - บริษัท เอม็ แอนด์ ดับบลิวยเูนี่ยน บริษัท เอ็ม แอนด์ ดับบลิวยเูนี่ยน จ ากดั

สข.68/2556 ราคากลาง 186,180.00 จ ากดั ราคา 42,158 บาท

6 มี.ค. 56 เสนอราคา 42,158 บาท

6 ซ้ืออปุกรณ์กระจายเสียง งบประมาณ 1,777,000.00 สอบราคา  - บริษัท สตูดิโอ ซาวด์ จ ากดั บริษัท สตูดิโอ ซาวด์ จ ากดั

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจ าเดอืน มนีาคม 2556

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ราคากลาง



สข.69/2556 ราคากลาง 1,777,000.00 เสนอราคา 1,407,780 บาท ราคา 1,407,780 บาท

22 มี.ค. 56  - บริษัท บรอดคาสท์ และ สตูดิโอ จ ากัด

เสนอราคา 1,664,920 บาท

7 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ งบประมาณ 95,230.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไอโอ แอด๊วานซ์ จ ากดั บริษัท ไอโอ แอด๊วานซ์ จ ากดั

สข.71/2556 ราคากลาง 95,230.00 เสนอราคา 95,230 บาท ราคา 95,230 บาท

15 มี.ค. 56

8 ซ้ือเคร่ืองมือตรวจอากาศ จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 1,396,000.00 สอบราคา  - บริษัท แสงธานี เอน็จเินียร่ิง จ ากดั บริษัท แสงธานี เอน็จเินียร่ิง จ ากดั

สข.73/2556 ราคากลาง 1,396,000.00 เสนอราคา 1,365,320 บาท ราคา 1,365,320 บาท

29 มี.ค. 56  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอน็ แอนด์ เอ

ไซเอน็ติฟิค

เสนอราคา 1,910,200 บาท

9 ซ้ือเซนเซอร์วัดความชืน้และเซนเซอน์วัด งบประมาณ 287,830.00 สอบราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โฟร์ ซี ซิสเต็ม ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โฟร์ ซี ซิสเต็ม

สข.74/2556 อณุหภมูิ จ านวน 10 ชดุ ราคากลาง 287,830.00 เสนอราคา 249,096 บาท ราคา 249,096 บาท

29 มี.ค. 56  - บริษัท บี วาย เอม็ เทรดด้ิง จ ากดั

เสนอราคา 187,250 บาท

 - บริษัท อนิเทค 2000 จ ากดั

เสนอราคา 123,050 บาท

 - บริษัท พีอาร์ซี เทคโนโลยี

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

เสนอราคา 283,550 บาท

 - บริษัท ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชัน่ส์

จ ากดั เสนอราคา 265,000 บาท

10 ซ้ือเคร่ืองวิทยหุยัง่อากาศ ระบบเรดิโอธีโอ งบประมาณ 6,163,200.00 e-Auction  - บริษัท เอเซียเมท จ ากดั บริษัท เอเซียเมท จ ากดั

สข.75/2556 โดไลท์แบบชนิดความถี ่1680 MHz พร้อม ราคากลาง 6,163,200.00 เสนอราคา 6,120,000 บาท ราคา 6,120,000 บาท

28 มี.ค. 56 แบตเตอร่ี จ านวน 480 ชดุ



11 ซ้ือ Battery และขัว้ต่อแบตเตอร่ีพร้อมสายไฟ งบประมาณ 1,112,800.00 สอบราคา  - ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์

สข.76/2556 2 รายการ ราคากลาง 1,112,800.00 เสนอราคา 666,567.20 บาท ราคา 666,567.20 บาท

28 มี.ค. 56  - บริษัท ยนูิเวอร์แซล เน็ทคอม

โซลุชัน่ส์ จ ากดั

เสนอราคา 759,200 บาท

 - บริษัท นาโนเทค เอน็จเินียร่ิง จ ากดั

เสนอราคา 1,157,312 บาท

 - บริษัท เอโอดี ซัพพลาย จ ากดั

เสนอราคา 1,951,976 บาท

12 ซ้ือขายโคงการจดัหาเคร่ืองมือตรวจอากาศ งบประมาณ 75,000,000.00 e-Auction  - บริษัท เอเซียเมท จ ากดั บริษัท เอเซียเมท จ ากดั

สข.77/2556 อตัโนมัติระบบอตัโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศ ราคากลาง 75,000,000.00 เสนอราคา 74,151,000 บาท ราคา 74,151,000 บาท

29 มี.ค. 56 ยานหาดใหญ ่1 ระบบ  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอฟโกไทย

เสนอราคา 74,750,000 บาท

 - บริษัท เอก็เซล คอนซัลแตนซ์ จ ากดั

เสนอราคา 74,485,000 บาท

13 ซ้ือเคร่ืองวิทยหุยัง่อากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ งบประมาณ 5,050,400.00 e-Auction  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

สข.78/2556 แบบชนิดความถี ่1680 MHz พร้อมแบตเตอร่ี ราคากลาง 5,050,400.00 เสนอราคา 5,011,880 บาท ราคา 5,011,880 บาท

29 มี.ค. 56 จ านวน 400 ชดุ  - บริษัท เอเซียเมท จ ากดั

เสนอราคา 5,018,300 บาท

14 จา้งเหมาบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมอปุกรณ์ งบประมาณ 5,668,860.00 พิเศษ  - บริษัท เอน็ไวรอนส์ เอก็ซ์เพิร์ท จ ากดั บริษัท เอน็ไวรอนส์ เอก็ซ์เพิร์ท จ ากดั

สจ.79/2556 เคร่ืองมือตรวจอากาศอตัโนมัติ และเคร่ืองมือ ราคากลาง 5,668,860.00 เสนอราคา 5,668,860 บาท ราคา 5,668,860 บาท / 2 เดือน

28 มี.ค. 56 ตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเคร่ืองมือตรวจอากาศ เดือนละ 2,834,430 บาท

การบินติดต้ังที่ทางวิง่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ



เอกสารถกูต้องครบถว้น

มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

เสนอราคาต่ าสุด

เอกสารถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาต่ าสุด

เอกสารถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาต่ าสุด

เอกสารถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาต่ าสุด

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจ าเดอืน มนีาคม 2556

เหตุผลที่คัดเลือก



เอกสารถกูต้องครบถว้น

มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

เสนอราคาต่ าสุด

เอกสารถกูต้องครบถว้น

เอกสารถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาต่ าสุด

เอกสารถกูต้องครบถว้น



เสนอราคาต่ าสุด

เอกสารถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาต่ าสุด

เอกสารถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาต่ าสุด

เอกสารถกูต้องครบถว้น

มีความจ าเป็นต้องใชง้าน



1 ซ้ือเคร่ืองวัดทิศทางและความเร็วลม งบประมาณ 850,000.00 สอบราคา  - บริษัท ฮ่ัวฮงเส็ง จ ากดั บริษัท ฮ่ัวฮงเส็ง จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.60/2556 ราคากลาง 850,000.00 เสนอราคา 624,880 บาท ราคา 624,880 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

11 ก.พ. 56  - บริษัท แสงธานีเอน็จเินียร่ิง จ ากดั

เสนอราคา 797,150 บาท

 - บริษัท ส ารวจวิศว อนิเตอร์เทค จ ากดั

เสนอราคา 722,225 บาท

2 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ งบประมาณ 256,500.00 สอบราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีเคแอลมูฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีเคแอลมูฟ เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

สจ.61/2556 จ านวน 2 คน ราคากลาง 256,500.00 เสนอราคา 215,650 บาท ราคา 215,650 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

11 ก.พ. 56

3 จา้งท าโปรแกรมมาตรฐานการเตือนภยัระยะ งบประมาณ 400,000.00 สอบราคา  - บริษัท เอน็เตอร์ไพร์ส ดีเวลลอปเมนท์ บริษัท เอน็เตอร์ไพร์ส ดีเวลลอปเมนท์ เสนอราคาต่ าสุด

สจ.62/2556 ส้ัน จ านวน 1 โปรแกรม ราคากลาง 400,000.00 จ ากดั จ ากดั เอกสารถกูต้องครบถว้น

19 ก.พ. 56 เสนอราคา 399,003 บาท ราคา 399,003 บาท

 - บริษัท แม็กซิมั่ม เด็บ จ ากดั

เสนอราคา 1,198,000 บาท

4 ซ้ือเส้ือโปโลตามโครงการขอ้เสนอเพื่อความ งบประมาณ 190,000.00 สอบราคา  - บริษัท 6 กมุภา จ ากดั บริษัท 6 กมุภา จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.63/2556 โปร่งใสในกระบวนการพยากรณ์อากาศและ ราคากลาง 190,000.00 เสนอราคา 170,000 บาท ราคา 170,000 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

19 ก.พ. 56 ประกาศเตือนภยัธรรมชาติ  - บริษัท เอน็ซี การ์เมนท์ แฟคตอร่ี จ ากดั

เสนอราคา 235,400 บาท

 - บริษัท ที.ที.เอช.นิตต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

เสนอราคา 224,700 บาท

 - บริษัท ดี ทู ที จ ากดั

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2556

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง



เสนอราคา 180,000 บาท

 - บริษัท สหวัฒน์ การ์เมนท์ จ ากดั

เสนอราคา 175,000 บาท

 - ร้านเฌอมา การ์เมนท์

เสนอราคา 153,000 บาท

 - บริษัท ทูมิยอง จ ากดั

เสนอราคา 295,000 บาท

 - บริษัท ซี.ท.ีบ.ีเวิลด์ิ จ ากดั

เสนอราคา 749,000 บาท

 - บริษัท แคนด้ีส์ จ ากดั

เสนอราคา 262,150 บาท

 - ร้านทรัพยเ์จริญ

เสนอราคา 205,000 บาท

5 ซ้ืออปุกรณ์ในการจดัท าวีดีทัศน์ งบประมาณ 500,000.00 สอบราคา  - บริษัท ซีนิค พาร์ค จ ากดั บริษัท ซีนิค พาร์ค จ ากดั เอกสารถกูต้องครบถว้น

สข.64/2556 ราคากลาง 500,000.00 เสนอราคา 490,000 บาท ราคา 490,000 บาท

20 ก.พ. 56  - บริษัท อมิเมจ วิชวล 1993 จ ากดั

เสนอราคา 490,000 บาท

6 ซ้ืออะไหล่และวัสดุไฟฟ้าเคร่ืองมือตรวจวัด งบประมาณ 429,120.00 สอบราคา  - บริษัท โอแพน (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท โอแพน (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด

สข.65/2556 แผ่นดินไหวระบบ SPS-1 จ านวน 3 รายการ ราคากลาง 429,120.00 เสนอราคา 371,000 บาท ราคา 371,000 บาท เอกสารถกูต้องครบถว้น

28 ก.พ. 56  - บริษัท ไอโอ แอด๊วานซ์ จ ากดั

เสนอราคา 470,800 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



1 จา้งเหมาปรับปรุงอาคารส านักงานสถานี งบประมาณ 5,084,463.45 e-Auction  - บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากดั บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จ ากดั เสนอราคาต  าสุด

สจ.119/2556 วิทยกุระจายเสียงกลางกรมอตุุนิยมวิทยา ราคากลาง 5,084,463.45 เสนอราคา 3,900,000 บาท ราคา 3,900,000 บาท / 2 งวด เอกสารถกูต้องครบถว้น

3 ก.ย. 56 งวดที  1 ราคา 2,340,000 บาท

งวดที  2 ราคา 1,560,000 บาท

2 จา้งเหมาซ่อมเครื อง Color Inkjet Plotter งบประมาณ 49,000.00 ตกลงราคา  - บริษัท เมทลิงค์ อนิโฟ จ ากดั บริษัท เมทลิงค์ อนิโฟ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.120/2556 รุ่น DesignJet 800 จ านวน 2 เครื อง ราคากลาง 49,000.00 เสนอราคา 49,000 บาท ราคา 49,000 บาท

19 ก.ย. 56

3 จา้งเหมาซ่อมชดุปั๊มน  าอาคารแบบหอยโขง่ งบประมาณ 48,150.00 ตกลงราคา  - ร้านศักด์ิสยามวิศวกรรม ร้านศักด์ิสยามวิศวกรรม มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สข.121/2556 ขบัด้วยมอเตอร์ 20 แรงม้า ราคากลาง 48,150.00 เสนอราคา 48,150 บาท ราคา 48,150 บาท

23 ก.ย. 56

4 จา้งเหมาซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ส าหรับ งบประมาณ 700,000.00 สอบราคา  - บริษัท เอส เอส ซัพพลาย แอนด์ บริษัท เอส เอส ซัพพลาย แอนด์ เสนอราคาต  าสุด

สจ.122/2556 ส านักงานและอปุกรณ์ ราคากลาง 700,000.00 คอมพิวติ ง จ ากดั คอมพิวติ ง จ ากดั เอกสารถกูต้องครบถว้น

26 ก.ย. 56 เสนอราคา 678,000 บาท ราคา 678,000 บาท

 - บริษัท ต๊ิงซัพพลาย จ ากดั

เสนอราคา 695,000 บาท

5 จา้งเหมาปรับปรุงภมูิทัศน์ด้านหน้ากรม งบประมาณ 1,842,861.00 พิเศษ  - บริษัท ไทยประดิษฐ์ธนานุรักษ์ จ ากดั บริษัท ไทยประดิษฐ์ธนานุรักษ์ จ ากดั มีความจ าเป็นต้องใชง้าน

สจ.123/2556 อตุุนิยมวิทยา พร้อมบูรณะและยา้ยที ราคากลาง 1,842,861.00 เสนอราคา 1,832,500 บาท ราคา 1,832,500 บาท

30 ก.ย. 56 ประดิษฐานองค์พระอนิทราธิราชเพื อพัฒนา

องค์กรกรมอตุุนิยมวิทยา

รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้างของกรมอุตนิุยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจ าเดอืน กันยายน 2556

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง




