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1 เชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา   บริษัท ไทยคอม เน็ทเวิรค จํากัด บริษัท ไทยคอม เน็ทเวิรค จํากัด เสนอราคา สช.2/2558

เสนอราคา 60,000 บาท ราคา 60,000 บาท ที่ดีที่สุด 22 ต.ค. 57

เดือนละ 5,000 บาท

2 จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมเครื่อง 17,334,000.00 17,334,000.00 พิเศษ  บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด เสนอราคา สจ.3/2558

เรดารตรวจอากาศแบบดอปเปอร เสนอราคา 17,334,000 บาท ราคา 17,334,000 บาท ที่ดีที่สุด 17 ต.ค. 57

ชนิด S-Band พรอมอุปกรณเชื่อมโยง เดือนละ 1,444,500 บาท

ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

3 จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมเครื่องมือ 34,013,160.00 34,013,160.00 พิเศษ บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กเพิรท จํากัด บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กเพิรท จํากัด เสนอราคา สจ.4/2558

ตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจ เสนอราคา 34,013,160 บาท ราคา 34,013,160 บาท ที่ดีที่สุด 17 ต.ค. 57

อากาศผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศ เดือนละ 2,834,430 บาท

การบินติดตั้งที่ทางวิ่งที่ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

4 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมระบบ 2,100,000.00 2,100,000.00 พิเศษ   บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด เสนอราคา สจ.5/2558

หาพิกัดตําแหนงฟาแลบ (Lightning Dection เสนอราคา 2,100,000  บาท ราคา 2,100,000 บาท ที่ดีที่สุด 22 ต.ค. 57

System) เดือนละ 1,050,000 บาท

5 จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมเครื่องมือ 16,396,680.00 2,732,780.00 พิเศษ   บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กเพิรท จํากัด บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กเพิรท จํากัด เสนอราคา สจ.6/2558

ตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝงตะวันตก บาท บาท เสนอราคา 2,732,780 บาท ราคา 2,732,780 บาท / 2 งวด ที่ดีที่สุด 21 ต.ค. 57

เดือนละ 1,366,390 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแตเดือน ตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558

กรมอุตุนิยมวิทยา 
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6 จางเหมาบริการทําความสะอาดและตัดหญา 28,800.00                - ตกลงราคา   นายสุธี  พระสวาง นายสุธี  พระสวาง เสนอราคา สจ.7/2558

บริเวณรอบอาคารที่ทําการสวนควบคุมระบบ เสนอราคา 28,800  บาท ราคา 28,800 บาท ที่ดีที่สุด 24 ต.ค. 57

วิทยุกระจายขาวอากาศ เดือนละ 2,400 บาท

7 จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมระบบ 9,816,000.00 7,362,000.00 พิเศษ  - บริษัท จีโนแมทซ จํากัด บริษัท จีโนแมทซ จํากัด เสนอราคา สจ.8/2558

ตรวจแผนดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เสนอราคา 7,362,000 บาท ราคา 7,362,000 บาท / 9 งวด ที่ดีที่สุด 30 ต.ค. 57

เพื่อการเตือนภัยสึนามิ เดือนละ 818,000 บาท

8 เชาใชบริการเชื่อมโยงสัญญาณแผนดินไหว 95,016.00                - ตกลงราคา  บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด เสนอราคา สช.9/2558

จากสถานีตรวจแผนดินไหวจั งหวัดเชียงใหม เสนอราคา 95,016  บาท ราคา 95,016 บาท ที่ดีที่สุด 31 ต.ค. 57

ในเครือขายในระบบ IRIS เดือนละ 7,918 บาท

9 เชาใชระบบ ADSL ความเร็ว 14 Mbps 13,995.60                 - ตกลงราคา  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด เสนอราคา สช.10/2558

(มหาชน) (มหาชน) ที่ดีที่สุด 30 ต.ค. 57

เสนอราคา 13,995.60 บาท ราคา 13,995.60 บาท 

เดือนละ 1,166.30 บาท

10 เชาใชบริการสื่อสารอินเตอรเนทสําหรับ 1,386,720.00 1,386,720.00 พิเศษ  บริษัท 7 เลเยอร จํากัด บริษัท 7 เลเยอร จํากัด เสนอราคา สช.11/2558

ระบบตรวจแผนดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เสนอราคา 1,386,720 บาท ราคา 1,386,720 บาท ที่ดีที่สุด 31 ต.ค. 57

เพื่อการเตือนภัยสึนามิ เดือนละ 115,560 บาท
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11 เชาใชระบบสื่อสาร GPRS ประจําเดือน 622,205.00 622,205.00 พิเศษ   บริษัท เดอะลิงค จํากัด บริษัท เดอะลิงค จํากัด เสนอราคา สช.12/2558

ตุลาคม 2557 เสนอราคา 622,205 บาท ราคา 622,205 บาท ที่ดีที่สุด 31 ต.ค. 57

12 เชาใชบริการสื่อสารขอมูลอินเตอรเน็ตที่ 321,000.00 294,250.00 สอบราคา  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด เสนอราคา สช.13/2558

ความเร็ว 4 Mbps (มหาชน) (มหาชน) ที่ดีที่สุด 30 ต.ค. 57

เสนอราคา 294,250 บาท ราคา 294,250 บาท 

เดือนละ 26,750 บาท

13 จางเหมาตัดหญาและดูแบสนามอุตุนิยม 924,000.00 792,666.76 สอบราคา  บริษัท เมืองนาอยู จํากัด บริษัท เมืองนาอยู จํากัด เสนอราคา สจ.14/2558

วิทยา จํานวน 7 คน เสนอราคา  792,666.76 บาท ราคา 792,666.76 บาท ที่ดีที่สุด 31 ต.ค. 57

เดือนที่ 1 ราคา 67,666.76 บาท

เดือนที่ 2-11 ราคา 72,500 บาท

14 จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมระบบ 5,867,880.00 5,867,880.00 พิเศษ   บริษัท เอเซียเมท จํากัด บริษัท เอเซียเมท จํากัด เสนอราคา สจ.15/2558

ตรวจแผนดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานขอมูล เสนอราคา 5,867,880 บาท ราคา 5,867,880 บาท ที่ดีที่สุด 30 ต.ค. 57

และเชื่อมโยงเครือขายตางๆ เดือนละ 488,990 บาท

15 จางเหมาบริการทําความสะอาด 24,000.00                 - ตกลงราคา   นายหนุม  สะมันนับ นายหนุม  สะมันนับ เสนอราคา สจ.16/2558

ณ ส.อต.กรุงเทพฯ กลุมงานตรวจอากาศ เสนอราคา 24,000 บาท ราคา 24,000 บาท ที่ดีที่สุด 28 ต.ค. 57

ดวยเรดาร เดือนละ 2,000 บาท
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16 จางเหมาตัดหญาและดูแลสนาม 55,000.00                - สอบราคา   หางหุนสวนจํากัด พ.ีพ.ีสหกิจ หางหุนสวนจํากัด พ.ีพ.ีสหกิจ เสนอราคา สจ.17/2558

อุตุนิยมวิทยาจํานวน 5 คน  ประจํา เสนอราคา 54,999.07  บาท ราคา 54,999.07 บาท ที่ดีที่สุด 31 ต.ค. 57

เดือนตุลาคม 2557

17 จางเหมาบริการกําจัดปลวกและหนู 96,300.00                - สอบราคา   บริษัท กูด เพสท คอนโทรล จํากัด บริษัท กูด เพสท คอนโทรล จํากัด เสนอราคา สจ.18/2558

เสนอราคา 96,300 บาท ราคา 96,300 บาท ที่ดีที่สุด 31 ต.ค. 57

เดือนละ 8,025 บาท

18 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร 271,480.00 271,480.00 สอบราคา  บริษัท มัดชา เซอรวิส จํากัด บริษัท มัดชา เซอรวิส จํากัด เสนอราคา สจ.19/2558

และสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา เสนอราคา 271,480 บาท ราคา 271,480 บาท ที่ดีที่สุด 30 ต.ค. 57

จํานวน 30 คน ประจําเดือนตุลาคม 2557 เดือนละ 3,600 บาท

19 จางเหมาบํารุงรักษาเชิงปองกันระบบ 31,030.00   - ตกลงราคา   บริษัท โปร-เมทริค จํากัด บริษัท โปร-เมทริค จํากัด เสนอราคา สจ.22/2558

สัญญาณเตือนอัคคีภัย ที่สํานักอุตุนิยม เสนอราคา 31,030 บาท ราคา 31,030 บาท ที่ดีที่สุด 31 ต.ค. 57

วิทยาการบิน

20 จางเหมารื้อถอนทําลายซากสิ่ง 187,250.00 187,250.00 สอบราคา   บริษัท ไทรันโน คอนสตรัคชั่น  จํากัด   บริษัท ไทรันโน คอนสตรัคชั่น  จํากัด เสนอราคา สจ.1/2558

ปลูกสรางเดิม 160,500.00 บาท ราคา 160,500 บาท ที่ดีที่สุด 10 พ.ย. 57

หางหุนสวนจํากัด ดับบลิว.พ.ีพ.ีคอนสตรัคชั่น 

187,250.00 บาท

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด 

187250 บาท

บริษัท แอคชีฟ ดิเวลลอปเมนท (ประเทศไทย) จํากัด 

186,180.00  บาท
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21 จางเหมาบริการทําความสะอาด 43,200.00     - ตกลงราคา  นางสาวสุดา  สุกฤษ นางสาวสุดา  สุกฤษ เสนอราคา สจ.20/2558

ภายในสวนควบคุมระบบวิทยุกระจาย เสนอราคา 43,200 บาท ราคา 43,200 บาท ที่ดีที่สุด 4 พ.ย. 57

ขาวอากาศ (บางปลา) เดือนละ 3,600 บาท

22 จางตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ 22,024.00   - ตกลงราคา  บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น เสนอราคา สจ.21/2558

ISO 9001 : 2008 ครั้งที่ 1 (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ที่ดีที่สุด 6 พ.ย. 57

เสนอราคา 22,024 บาท ราคา 22,024 บาท

23 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและ 3,600,000.00 2,876,409.00 E-Auction   บริษัท อาร แอนด อี เซอรวิส 1656 จํากัด   บริษัท อาร แอนด อี เซอรวิส 1656 จํากัด เสนอราคา สจ.23/2558

สถานที่ของกรมอุตุนิยม บางนา กรุงเทพฯ เสนอราคา 2,876,409  บาท ราคา 2,876,409.62 บาท ที่ดีที่สุด 3 พ.ย. 57

จํานวน 30 คน งวดที่ 1 ราคา 245,547.12 บาท

งวดที่ 2-11 ราคา 263,086.25 บาท

24 เชาใชระบบสื่อสาร GPRS ประจําเดือน 622,205.00 622,205.00 พิเศษ   บริษัท  เดอะลิงค จํากัด บริษัท เดอะลิงค จํากัด เสนอราคา สจ.24/2558

พฤศจิกายน 2557 เสนอราคา  580,724.76 บาท ราคา 580,724.76 บาท ที่ดีที่สุด 3 พ.ย. 57

25 เชาใชบริการสื่อสารขอมูลอินเตอรเน็ต 1,078,547.16 1,078,547.16 พิเศษ  บริษัท ทรู อินเตอรเน็ต จํากัด บริษัท ทรู อินเตอรเน็ต จํากัด เสนอราคา สช.25/2558

แบบองคกร เสนอราคา 1,078,547.16  บาท ราคา 1,078,547.16 บาท ที่ดีที่สุด 13 พ.ย. 57

เดือนละ 89,878.93 บาท

26 จางเหมาบํารุงรักษาแทนพิมพออฟเซ็ท 9,095.00   - ตกลงราคา   รานนิตยชัยซัพพลาย แอนด รานนิตยชัยซัพพลาย แอนด เซอรวิส เสนอราคา สจ.26/2558

ยี่หอมัลติ 1860 เซอรวิส ราคา 9,095 บาท ที่ดีที่สุด 27 พ.ย. 57

เสนอราคา 9,095 บาท
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27 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา 107,856.00 107,856.00 สอบราคา  บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จํากัด เสนอราคา สจ.27/2558

ตอเนื่อง (UPS) เสนอราคา 95,572.40 บาท ราคา 95,572.40  บาท ที่ดีที่สุด 11 พ.ย. 57

เดือนที่ 1 ราคา 5,692.40 บาท

เดือนที่ 2-11 ราคา 8,988 บาท

28 จางเหมาบํารุงรักษาเชิงปองกันระบบ 35,845.00   - ตกลงราคา  บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด เสนอราคา สจ.29/2558

สัญญาณเตือนอัคคีภัย เสนอราคา 35,845  บาท ราคา 35,845 บาท ที่ดีที่สุด 7 พ.ย. 57

29 เชาเครื่องโทรสาร จํานวน 3 เครื่อง 46,224.00   - ตกลงราคา   บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด เสนอราคา สช.30/2558

เสนอราคา 46,224  บาท ราคา 46,224 บาท ที่ดีที่สุด 14 พ.ย. 57

เดือนละ 3,852 บาท

30 เชาเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 16,050.00   - ตกลงราคา  บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากั  บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด เสนอราคา สช.31/2558

เสนอราคา 16,050  บาท ราคา 16,050 บาท ที่ดีที่สุด 14 พ.ย. 57

เดือนละ 1,337.50 บาท

31 เชาใชบริการเครือขายระบบสื่อสาร 6,476,239.20 6,476,239.20 พิเศษ   บริษัท  ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท  ทีโอที จํากัด (มหาชน) เสนอราคา สช.32/2558

แบบองคกร เสนอราคา 6,476,239.20 บาท ราคา 6,476,239.20 บาท ที่ดีที่สุด 17 พ.ย. 57

เดือนละ 539,686.60 บาท
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32 เชาใชบริการ Pub;ic IP ระหวางประเทศ 513,600.00 513,600.00 พิเศษ   บริษัท เค เอส ซี คอมเมอรเชียล บริษัท เค เอส ซี คอมเมอรเชียล เสนอราคา สช.33/2558

อินเตอรเนต จํากัด อินเตอรเนต จํากกัด ที่ดีที่สุด 28 พ.ย. 57

เสนอราคา 513,600 บาท ราคา 513,600 บาท

เดือนละ 42,800 บาท

33 จางเหมาจัดสงวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ 1,500,000.00 1,500,000.00 สอบราคา   บริษัท ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส จํากัด   บริษัท ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส จํากัด เสนอราคา สจ.34/2558

ตรวจอากาศตางๆ เสนอราคา กก.ละ 74 บาท ราคา กก.ละ 74 บาท ที่ดีที่สุด 19 พ.ย. 57

34 จางเหมาบริการทําความสะอาดและตัดหญา 20,000.00   - ตกลงราคา  นายชาตรี  มุทุสิทธิ์ นายชาตรี  มุทุสิทธิ์ เสนอราคา สจ.35/2558

ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ (เฉลิมพระเกียรติ) เสนอราคา 20,000  บาท ราคา 20,000 บาท ที่ดีที่สุด 26 พ.ย. 57

เดือนละ 2,000 บาท

       

35 จางเหมาบริการ new clipping อิเล็กทรอนิกส 57,266.40   - ตกลงราคา   บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) เสนอราคา สจ.36/2558

ปงบประมาณ 2558 เสนอราคา 57,266.40  บาท ราคา 57,266.40 บาท ที่ดีที่สุด 25 พ.ย. 57

เดือนละ 4,772.20 บาท

36 ซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบที่ 1 120,000.00 120,000.00 สอบราคา  บริษัท เท็นซอฟท  จํากัด บริษัท เท็นซอฟท  จํากัด เสนอราคา สข.37/2558

จํานวน 1 เครื่อง เสนอราคา 109,140 บาท ราคา 109,140 บาท ที่ดีที่สุด 27 พ.ย. 57

37 จางเหมาบํารุงรักษาซอฟแวรระบบเสมือนจริง 166,898.60 151,704.60 สอบราคา   บริษัท นิว ซิสเต็มโพไวเดอร จํากัด บริษัท นิว ซิสเต็มโพไวเดอร จํากัด เสนอราคา สจ.38/2558

ประจําปงบประมาณ 2558 เสนอราคา 151,704.60  บาท ราคา 151,704.60 บาท ที่ดีที่สุด 28 พ.ย. 57

เดือนละ 15,170.46 บาท
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38 จางเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑการเรียนรู 210,683.00 191,530.00 สอบราคา   บริษัท โธมัส เอ เอาทโซซิ่ง จํากัด บริษัท โธมัส เอ เอาทโซซิ่ง จํากัด เสนอราคา สจ.39/2558

อุตุนิยมวิทยา ประจําปงบประมาณ 2558 เสนอราคา 191,530 บาท ราคา 191,530 บาท ที่ดีที่สุด 28 พ.ย. 57

เดือนละ 19,153 บาท

39 จางเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 1,718,420.00 1,562,093.00 สอบราคา   บริษัท นิว ซิสเต็มโพไวเดอร จํากัด บริษัท นิว ซิสเต็มโพไวเดอร จํากัด เสนอราคา สจ.40/2558

แมขายเว็บไซตและระบบสํารองขอมูล เสนอราคา 1,562,093 บาท ราคา 1,562,093 บาท ที่ดีที่สุด 28 พ.ย. 57

เดือนละ 156,209.30

40 จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมระบบ 117,700.00 110,000.00 สอบราคา   บริษัท ไซท เพรพเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด  บริษัท ไซท เพรพเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด เสนอราคา สจ.41/2558

ปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ เสนอราคา 110,000 บาท ราคา 110,000 บาท ที่ดีที่สุด 24 พ.ย. 57

เดือนที่ 1 ราคา 1,998.98 บาท

เดือนที่ 2-11 ราคา 10,000 บาท

41 จางใหบริการรักษาความปลอดภัย 2,563,536.00 2,563,536.00 พิเศษ  องคการสงเคราะหทหารผานศึก องคการสงเคราะหทหารผานศึก เสนอราคา สจ.28/2558

ในพระบรมราชูปถัมภ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ดีที่สุด 25 ธ.ค. 57

เสนอราคา 2,563,536 บาท ราคา 2,563,536 บาท

42 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5 287,893.74 114,318.80 สอบราคา  บริษัท ซีนอนเทค จํากัด บริษัท ซีนอนเทค  จํากัด เสนอราคา สข.42/2558

รายการ เสนอราคา 114,318.80 บาท ราคา 114,318.80 บาท ที่ดีที่สุด 8 ธ.ค. 57

43 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 12 287,893.74 143,565.00 สอบราคา บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด เสนอราคา สข.43/2558

รายการ เสนอราคา 143,565 บาท ราคา 143,565 บาท ที่ดีที่สุด 8 ธ.ค. 57



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแตเดือน ตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558

กรมอุตุนิยมวิทยา 

44 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับเครื่องมือสํารองกระแส 719,992.30 264,115.20 สอบราคา  บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จํากัด บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จํากัด เสนอราคา สข.44/2558

ไฟฟาอัตโนมัติ (UPS) พรอมติดตั้ง จํานวน เสนอราคา 264,115.20 บาท ราคา 264,115.20 บาท ที่ดีที่สุด 8 ธ.ค. 57

384 ลูก

45 เชาใชระบบสื่อสาร GPRS ประจําเดือน 622,205.00 601,464.93 พิเศษ  บริษัท เดอะลิงค จํากัด บริษัท เดอะลิงค จํากัด เสนอราคา สช.45/2558

 ธันวาคม 2557 เสนอราคา 601,464.93 บาท ราคา 601,464.93 บาท ที่ดีที่สุด 2 ธ.ค. 57

46 จางเหมาตัดหญาและดูแลสนามอุตุนิยม 384,000.00 264,600.00 สอบราคา  บริษัท เมืองนาอยู จํากัด บริษัท เมืองนาอยู  จํากัด เสนอราคา สจ.46/2558

วิทยาการบิน เสนอราคา 264,600 บาท ราคา 264,600 บาท ที่ดีที่สุด 4 ธ.ค. 57

เดือนที่ 1 ราคา 21,600 บาท

เดือนที่ 2-10 ราคา 27,000 บาท

47 จางเหมาจัดทําสื่อสรางสรรคเพื่อเผยแพรและ 268,837.50 263,487.50 พิเศษ  บริษัท สุพรีมพริ้นท จํากัด บริษัท สุพรีมพริ้นท จํากัด เสนอราคา สจ.48/2558

เสริมสรางความรูดานอุตุนิยมวิทยาใหกับ เสนอราคา 263,487.50 บาท ราคา 263,487.50 บาท ที่ดีที่สุด 9 ธ.ค. 57

ประชาชน จํานวน 5,000 ชุด

48 จางเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรใน 484,880.00 418,755.00 พิเศษ  บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด เสนอราคา สจ.49/2558

โครงการนํารองการติดตั้งระบบสารบรรณ เสนอราคา 418,755 บาท ราคา  418,755 บาท ที่ดีที่สุด 16 ธ.ค. 57

อิเล็กทรอนิกส เดือนที่ 1 ราคา 22,035 บาท

เดือนที่ 2-10 ราคา 44,080 บาท
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49 เชาใชบริการเครื่องถายเอกสาร จํานวน 20 1,491,875.00 1,491,875.00 สอบราคา  บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) เสนอราคา สช.50/2558

เครื่อง ประจําปงบประมาณ 2558 จํากัด จํากัด ที่ดีที่สุด 26 ธ.ค. 57

เสนอราคา 1,491,875 บาท ราคา 1,491,875 บาท

50 จางเหมาบํารุงรักษาการกระจายขาวอากาศ 966,000.00 828,000.00 สอบราคา  บริษัท โอเซียนซอรส จํากัด บริษัท โอเซียนซอรส จํากัด เสนอราคา สจ.51/2558

เพื่อการบิน (VOLMET) เสนอราคา 828,000 บาท ราคา 828,000 บาท / 6 งวด ที่ดีที่สุด 30 ธ.ค. 57

เดือนละ 138,000 บาท

51 ซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 482,000.00 131,931.00 สอบราคา บริษัท ซี เอ เอ็น เอส จํากัด บริษัท ซี เอ เอ็น เอส จํากัด เสนอราคา สข.52/2558

แบบที่ 1 จํานวน 6 เครื่อง เสนอราคา 131,931 บาท ราคา 131,931 บาท ที่ดีที่สุด 29 ธ.ค. 57

52 จางเหมาซอมระบบเสียงหอประชุมใหญ 579,940.00 577,650.00 สอบราคา บริษัท เซ็นทรัล ซิสเต็ม อินทิเกรชั่น จํากัด บริษัท เซ็นทรัล ซิสเต็ม อินทิเกรชั่น จํากัด เสนอราคา สจ.53/2558

เสนอราคา 577,650 บาท ราคา 577,650 บาท ที่ดีที่สุด 26 ธ.ค. 57

53 ซื้อขายเครื่องสงวิทยุหยั่งลมชั้นบน จํานวน 619,530.00 619,530.00 สอบราคา  บริษัท เยเนอราลอีเล็คโทรนิกส จํากัด  บริษัท เยเนอราลอีเล็คโทรนิกส จํากัด เสนอราคา สข.54/2558

3,000 เครื่อง เสนอราคา 619,530 บาท ราคา 619,530 บาท ที่ดีที่สุด 29 ธ.ค. 57

54 ซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 482,000.00 316,506.00 สอบราคา  บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด เสนอราคา สข.55/2558

เสนอราคา 316,506 บาท ราคา 316,506 บาท ที่ดีที่สุด 29 ธ.ค. 57



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแตเดือน ตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558

กรมอุตุนิยมวิทยา 

55 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร 104,420.00 104,420.00 สอบราคา  บริษัท เมืองนาอยู จํากัด บริษัท เมืองนาอยู จํากัด เสนอราคา สจ.56/2558

จํานวน 1 คน เสนอราคา 93,960 บาท ราคา 93,960 บาท            ที่ดีที่สุด 29 ธ.ค. 57

เดือนละ 10,440 บาท

56 เชาใชระบบสื่อสาร GPRS ประจําเดือน 622,205.00 622,205.00 พิเศษ  บริษัท เดอะลิงค จํากัด บริษัท เดอะลิงค จํากัด เสนอราคา สข.57/2558

มกราคม 2558 เสนอราคา 622,205 บาท ราคา 622,205 บาท ที่ดีที่สุด 29 ธ.ค. 57

57 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับไฟฟาสํารองของเครื่องมือ 99,510.00   - ตกลงราคา บริษัท นาโนเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท นาโนเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เสนอราคา สข.58/2558

ตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) 99,510.00 เสนอราคา 99,510 บาท ราคา 99,510 บาท ที่ดีที่สุด 13 ม.ค. 58

58 จางเหมาพนักงานขับรถยนตราชการ ณ สํานัก สอบราคา สจ.59/2558

อุตุนิยมวิทยาการบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อยูระหวางแจงทิ้งงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

59 ซื้อขายเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 385,000.00 385,000.00 สอบราคา บริษัท ว.ีบ.ีเอ็นจิ้น อิมเพ็กซ จํากัด บริษัท ว.ีบ.ีเอ็นจิ้น อิมเพ็กซ จํากัด เสนอราคา สข.60/2558

เสนอราคา 321,000 บาท ราคา 321,000 บาท ที่ดีที่สุด 28 ม.ค. 58

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จํากัด 

383,060.00

บริษัท ซี แอนด อาร เทคโนโลยี จํากัด 

380,000.00 

60 ซื้อขายวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MKz 5,560,000.00 5,560,000.00 E-Auction บริษัท เอเซียเมท จํากัด บริษัท เอเซียเมท จํากัด เสนอราคา สข.61/2558

ระบบเรดิโอธีโอโดไลทพรอมแบตเตอรี่แหง เสนอราคา 5,521,200 บาท ราคา 5,521,200 บาท ที่ดีที่สุด 28 ม.ค. 58

จํานวน 400 ชุด หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช

5,533,450.00 
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61 ซื้ออะไหลทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร 20,116.00   - ตกลงราคา บริษัท เมมโมรี่ทูเดย จํากัด บริษัท เมมโมรี่ทูเดย จํากัด เสนอราคา สข.63/2558

แมขายสํารองขอมูลสถานีฝนอัตโนมัติ 20,116.00 20,116.00 ดีที่สุด 10 ก.พ.58

62 จางซอมแซมเครื่องกําลังไฟฟาสํารอง 150,000.00 150,000.00 สอบราคา บริษัท คอมพิวเตอรโปรดักสยูไนเต็ด จํากัด  บริษัท ตามโกลบ จํากัด เสนอราคา สข.64/2558

UPS รุน SD-1500 ที่ใชกับเครื่องเรดาร 116,095.00  ๑๐๙,๑๔๐.๐๐   ดีที่สุด 4 ก.พ.58

ตรวจอากาศชุมพร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา บริษัท เอกซคอม โอเอ จํากัด 

ชุมพร 127,400.00 

บริษัท เอ็ม แอนด ดับบลิว ยูเนียน จํากัด 

119,840.00 

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด 

149,250.00 

บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด 

109,675.00 

บริษัท ตามโกลบ จํากัด 

109,140.00 

63 จางซอมแซมเครื่อง Spectrum Analyser 342,000.00 342,000.00 สอบราคา บริษัท ทีซี อินเทลลิเจนท จํากัด  บริษัท ทีซี อินเทลิเจนท จํากัด เสนอราคา สจ.65/2558

hp8563E 340,000.00  ๓๔๐,๐๐๐.-บาท   ดีที่สุด 20 ก.พ.58
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64 ซื้อขายอุปกรณไฟฟาและวัสดุไฟฟา 97,400.00 97,400.00 ตกลงราคา บริษัท ซ.ีเอส.เอส. โฮลดิ้ง จํากัด บริษัท ซ.ีเอส.เอส.โฮลดิ้ง จํากัด เสนอราคา สจ.67/2558

จํานวน 28 รายการ 97,400.00 97,400.-บาท ดีที่สุด 12 ก.พ.58

65 ซื้อขายโครงการเครื่องมือตรวจอากาศ 59,100,000.00 59,100,000.00 e-Auction บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด เสนอราคา สข.68/2558

อัตโนมัติ (AWOS) 3 เครื่อง 58,325,700.00  ๕๘,๓๒๕,๗๐๐.- บาท  ดีที่สุด 6 ก.พ.58

ที่ทาอากาศยานนครพนม ทาอากาศยาน บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท จํากัด

สกลนคร และทาากาศชุมพร 58,650,000.00 

66 เชาใชระบบสื่อสาร GPRS ประจําเดือน 614,977.06 614,977.00 วิธีพิเศษ บริษัท เดอะลิงค จํากัด บริษัท เดอะลิงค จํากัด เสนอราคา สช.69/2558

  กุมภาพันธ 2558 614,977.00 471,482.36 บาท ดีที่สุด 5 ก.พ.58

67 ซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 3,300,000.00 3,300,000.00 e-Auction บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด เสนอราคา สข.70/2558

ประมวลผลแบบที่ 2 พรอมเครื่องสํารอง 2,936,080.00  2,936,080.-บาท ดีที่สุด 26 ก.พ.58

ไฟฟา ขนาด 750 VA 100 ชุด บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จํากัด

3,284,900.00   

บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)

3,294,000.00 

68 ซื้อขายบอลลูนตรวจอากาศ 1,776,000.00 1,776,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช  หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช  เสนอราคา สข.66/2558

จํานวน 1 รายการ  ขนาด 100 กรัม 1,768,000.00  1,768,000.-บาท ดีที่สุด 9 ก.พ.58

จํานวน 8,000 ลูก บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จํากัด 

1,500,000.00 



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแตเดือน ตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558

กรมอุตุนิยมวิทยา 

69 ซื้ออะไหลเครื่องมือตรวจอากาศ 246,000.00 246,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัด โฟร ซี ซิสเต็ม หางหุนสวนจํากัด โฟร ซี ซิสเต็ม เสนอราคา สข.71/2558

อัตโนมัติ (AWOS) 230,050.00 บาท ๒๓๐,๐๕๐.๐๐  บาท ที่ดีที่สุด 18 ม.ีค. 58

บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนทส จํากัด

268,500.00  บาท

บริษัท เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท จํากัด

246,000.00  บาท

70 ซื้อแบตเตอรี่ สําหรับเปลี่ยน 1,114,263.00 1,114,263.00 สอบราคา บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จํากัด  บริษัท เอโอดี ซัพพลาย จํากัด เสนอราคา สข.72/2558
ทดแทนของเดิมใชที่สถานี 1,243,875.00  744,000.-บาท ที่ดีที่สุด 19 ม.ีค. 58
ฝนอัตโนมัติ บริษัท ไอโอ แอดวานซ จํากัด 

จํานวน 930 ลูก (930 สถานี) 926,438.10 

บริษัท บีที คอนเนค จํากัด 

716,100.00 

บริษัท เจเอฟซี แอนด ซัน (ประเทศไทย) จํากัด 

577,158.00 

บริษัท บีเอสบี เพาเวอร (ประเทศไทย) จํากัด 

662,736.60 

บริษัท ไอ อินเตอรเทรด จํากัด 

691,594.50 

บริษัท เอโอดี ซัพพลาย 

744,000.00 

บริษัท เอ็นเนอรยี่ เวฟ จํากัด 

643,829.70 

บริษัท ริทาร เพาเวอร (ประเทศไทย) จํากัด 

636,864.00

อ.สหชัยสเตชั่นเนอรี(่ราน อาทรพาณิชย) 

666,717.00
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71 ซื้อขายพรอมติดตั้งเครื่องเรดาร 309,337,000.00 308,994,600.00 e-Auction หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช บริษัท มารวิน เทคโนโลยี จํากัด เสนอราคา สข.73/2558

ตรวจอากาศแบบDoppler พรอมอุปกรณ 307,920,000.00  306,929,500.-บาท ที่ดีที่สุด 20 ม.ีค. 58

และหอเรดาร 2 เครื่องที่จังหวัดนาน บริษัท จีโนแมทช จํากัด

 และศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียง 308,087,000.00 

เหนือตอนลาง จังหวัดอุบลราชธานี บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

306,929,500.00 

72 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร 355,600.00 355,600.00 สอบราคา บริษัท เบสท เทคแคร เซอรวิส จํากัด  บริษัท เมืองนาอยู จํากัด เสนอราคา สจ.74/2558

จํานวน 4 คน 513,600.00  275,346.71 บาท ที่ดีที่สุด 18 ม.ีค. 58

บริษัท เมืองนาอยู จํากัด 

342,400.00 

บริษัท ทองแทง จํากัด 

425,568.00 

73 จางซอมแซมเครื่องกําลังไฟฟาสํารอง 52,751.00               - ตกลงราคา บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส เสนอราคา สจ.62/2558

UPS รุน SD-1500 ที่ใชกับเครื่องเรดาร อินดัสตรี จํากัด อินดัสตรี จํากัด ที่ดีที่สุด 27 ม.ีค. 58

ตรวจอากาศชุมพร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา 52,751.00 52,751.-บาท

ชุมพร

74 จางตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ 22,024.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น(ประเทศไทย) บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น(ประเทศไทย) เสนอราคา สข.75/2558

ISO 9001:2008 ครั้งที่ 2 จํากัด จํากัด ที่ดีที่สุด 03 เม.ย. 58

22,024 บาท 22,024.-บาท
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75 ซื้อโปรแกรมพรอมลิขสิทธิ์การใชงาน 18,083.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท แอ็กทีพฟมีเดีย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท แอ็กทีพฟมีเดีย (ไทยแลนด) จํากัด เสนอราคา สข.76/2558

ESET Endpoint Antivirus 18,083 บาท 18,083.-บาท ที่ดีที่สุด 07 เม.ย. 58

76 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ 242,274.75 242,274.75 สอบราคา หางหุนสวนจํากัด สไมล ชอป บริษัท ซีนอนเทค จํากัด เสนอราคา สข. 77/2558

218,130.00 ที่ดีที่สุด 07 เม.ย. 58

หางหุนสวนจํากัด บุญศิริ คอมเมอรเชีย 67,902.20 บาท

196,840.00

หางหุนสวนจํากัด เจเอ็มที มารเก็ตติ้ง แอนด คอมพิวเตอร

82,100.00

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

151,860.00

บริษัท ซีนอนเทค จํากัด

242,237.30

บริษัท ภควิน จํากัด

241,821.00

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

124,770.56
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77 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ 242,274.75 242,274.75 สอบราคา หางหุนสวนจํากัด สไมล ชอป บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด เสนอราคา สข. 78/2558
218,130.00 ที่ดีที่สุด 16 เม.ย. 58

หางหุนสวนจํากัด บุญศิริ คอมเมอรเชีย 7,055.-บาท

196,840.00

หางหุนสวนจํากัด เจเอ็มที มารเก็ตติ้ง แอนด คอมพิวเตอร

82,100.00

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

151,860.00

บริษัท ซีนอนเทค จํากัด

242,237.30

บริษัท ภควิน จํากัด

241,821.00

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

124,770.56

78 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ 242,274.75 242,274.75 สอบราคา หางหุนสวนจํากัด สไมล ชอป หางหุนสวนจํากัด สไมล ชอป เสนอราคา สข. 79/2558
218,130.00 ที่ดีที่สุด 07 เม.ย. 58

หางหุนสวนจํากัด บุญศิริ คอมเมอรเชียล 16,740.-บาท
196,840.00

หางหุนสวนจํากัด เจเอ็มที มารเก็ตติ้ง แอนด คอมพิวเตอร

82,100.00

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

151,860.00

บริษัท ซีนอนเทค จํากัด

242,237.30

บริษัท ภควิน จํากัด

241,821.00

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

124,770.56
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79 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 13 242,274.75 242,274.75 สอบราคา หางหุนสวนจํากัด สไมล ชอป บริษัท โฟนิกซ จํากัด เสนอราคา สข. 80/2558

รายการ 218,130.00 ที่ดีที่สุด 16 เม.ย. 58

หางหุนสวนจํากัด บุญศิริ คอมเมอรเชียล 123,700.56 บาท

196,840.00

หางหุนสวนจํากัด เจเอ็มที มารเก็ตติ้ง แอนด คอมพิวเตอร

82,100.00

บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด

151,860.00

บริษัท ซีนอนเทค จํากัด

242,237.30

บริษัท ภควิน จํากัด

241,821.00

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

124,770.56

80 จางเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟท 41,730.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท โกลเดนเอ็กซเพรส จํากัด บริษัท โกลเดนเอ็กซเพรส จํากัด เสนอราคา สข. 81/2558

โดยสาร ยี่หอ TOSHIBA จํานวน 41,730.00 41,730.-บาท ที่ดีที่สุด 16 เม.ย. 58

4 เครื่อง
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81 จางเหมาซอมแซมอุปกรณระบบ 1,029,875.00 1,029,875.00 สอบราคา บริษัท เมทลิงค อินโฟ จํากัด บริษัท เมทลิงค อินโฟ จํากัด เสนอราคา สข.82/2558

คอมพิวเตอรแมขาย พรอมอุปกรณ 1,029,340 .-บาท 1,029,340 .-บาท ที่ดีที่สุด 30 เม.ย. 58

ตอพวงและโปรแกรมระบบการทํางาน

ของศูนยโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยา

แหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

จํานวน 1 รายการ

82 ซื้อขายแบตเตอรี่พรอมติดตั้ง 50,076.00 0.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด สยามแบตเตอรี่ หางหุนสวนจํากัด สยามแบตเตอรี่ เสนอราคา สข.83/2558

อิเลคทรอนิกส อิเลคทรอนิกส ที่ดีที่สุด 08 พ.ค. 58

50,076.- บาท 50,076.- บาท

83 จางเหมาซอมแซมเครื่องเก็บและบันทึก 4,815,000.00 4,815,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เมทลิงค อินโฟ จํากัด บริษัท เมทลิงค อินโฟ จํากัด เสนอราคา สข.85/2558

ขอมูลการสื่อสารขาวอากาศ 4,815,000.- บาท 4,815,000.- บาท ที่ดีที่สุด 08 พ.ค. 58

84 จางเหมาซอมแซมปรับปรุงพรอมจัดหา 1,996,170.00 1,996,170.00 โดยวิธีพิเศษ บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส จํากัด เสนอราคา สข.86/2558

ครุภัณฑหองประชุมมรกต ชั้น 2 1,996,138.50 1,996,138.50 บาท ที่ดีที่สุด 30 ม.ิย. 58

อาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา
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85 ซื้อขายแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟฟา(UPS) 50,076.00 0.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด สยามแบตเตอรี่ หางหุนสวนจํากัด สยามแบตเตอรี่ เสนอราคา สข.87/2558

ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก (เขาเขียว) อิเลคทรอนิกส อิเลคทรอนิกส ที่ดีที่สุด 08 ก.ค. 58

50,076.- บาท 50,076.- บาท

86 ซื้อขายเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง 12,305.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท ไอโอ แอดวานซ จํากัด บริษัท ไอโอ แอดวานซ จํากัด เสนอราคา สข.88/2558

12,305.-บาท 12,305.-บาท ที่ดีที่สุด 10 ก.ค. 58

87 ซื้อขายเซนเซอรวัดอุณหภูมิสําหรับเครื่องมือ 744,720.00 744,720.00 E-Bidding หางหุนสวนจํากัด โฟร ซี ซิสเต็ม หางหุนสวนจํากัด โฟร ซี ซิสเต็ม เสนอราคา สข.89/2558

ตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จํานวน 30 ชุด 574,590.-บาท 574,590.-บาท ที่ดีที่สุด 10 ก.ค. 58

88 ซื้อขายเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด 19,000.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท ไอโอ แอดวานซ จํากัด บริษัท ไอโอ แอดวานซ จํากัด เสนอราคา สข.90/2558

เลเซอร / LED สี ยี่หอ FUSI จํานวน 1 เครื่อง 19,000.-บาท 19,000.-บาท ที่ดีที่สุด 10 ก.ค. 58

89 ซื้อขายบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจ 1,905,000.00 1,905,000.00 E-Bidding หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช เสนอราคา สข.91/2558

อากาศชั้นบน ขนาด 300 แกรม 1,857,000.-บาท 1,857,000.-บาท ที่ดีที่สุด 17 ก.ค. 58

บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จํากัด

(ไมผานการพิจารณา)

บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด

(ไมผานการพิจารณา)
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90 จางเหมาปรับปรุงเว็บไซตศูนยภูมิอากาศ 96,300.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นเตอรไพรส ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท เอ็นเตอรไพรส ดีเวลลอปเมนท จํากัด เสนอราคา สจ.92/2558

96,300.-บาท 96,300.-บาท ที่ดีที่สุด 14 ก.ค. 58

91 ซื้อขายแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟฟาสําหรับ 1,009,545.00 1,009,545.00 E-Bidding บริษัท โปรเกรสซิฟอินเตอร-เทรด จํากัด บริษัท โปรเกรสซิฟอินเตอร-เทรด จํากัด เสนอราคา สข.94/2558

เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 682,660.-บาท 682,660.-บาท ที่ดีที่สุด 22 ก.ค. 58

บริษัท โอเพน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

979,852.50 บาท

92 จางเหมาซอมแซมคอมพิวเตอรแมขายพรอม 2,648,250.00 2,648,250.00 E-Bidding บริษัท ชเมทเทอรลิง จํากัด บริษัท ชเมทเทอรลิง จํากัด เสนอราคา สจ.95/2558

โปรแกรมการใชงานระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ 1,870,338.60 บาท 1,870,338.60 บาท ที่ดีที่สุด 21 ก.ค. 58

จํานวน 1 ระบบ

93 ซื้อขายวัสดุและอะไหลสําหรับเครื่องมือ 576,000.00 0.00 E-Bidding บริษัท โอแพน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โอแพน (ประเทศไทย) จํากัด เสนอราคา สข.96/2558

ตรวจวัดแผนดินไหว SPS-1 564,000.-บาท 564,000.-บาท ที่ดีที่สุด 24 ก.ค.58
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94 ซื้อขายอุปกรณตรวจวัดแผนดินไหวจําลอง 70,000.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท ยูไนเต็ดอินเตอรเทค จํากัด บริษัท ยูไนเต็ดอินเตอรเทค จํากัด เสนอราคา สข.97/2558

จํานวน 1 ชุด 70,000.-บาท 70,000.-บาท ที่ดีที่สุด 22 ก.ค. 58

95 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมระบบหา 2,100,000.00 2,100,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด เสนอราคา สจ.99/2558

พิกัดตําแหนงฟาแลบ (Lightning Detection 2,100,000.-บาท 2,100,000.-บาท ที่ดีที่สุด 27 ก.ค. 58

System)

96 จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมระบบ 1,636,000.00 1,636,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท จีโนแมทช จํากัด บริษัท จีโนแมทช จํากัด เสนอราคา สจ.100/2558

ตรวจแผนดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการ 1,636,000.-บาท 1,636,000.-บาท ที่ดีที่สุด 27 ก.ค. 58

เตือนภัยสึนามิ

97 ซื้อขายอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก (NAS) 40,660.00 40,660.00 ตกลงราคา บริษัท ยูโรบิ๊กเนธส จํากัด บริษัท ยูโรบิ๊กเนธส จํากัด เสนอราคา สข.102/2558

40,660.-บาท 40,660.-บาท ที่ดีที่สุด 29 ก.ค. 58
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98 ซื้อขายวัสดุงานไม 757,125.00 751,125.00 E-Bidding บริษัท ซ.ีท.ีบ.ีเวิลด จํากัด บริษัท ซ.ีท.ีบ.ีเวิลด จํากัด เสนอราคา สข.103/2558

744,250.-บาท 744,250.-บาท ที่ดีที่สุด 29 ก.ค. 58

99 ซื้อขายครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 84,048.50 84,048.50 ตกลงราคา บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด เสนอราคา สข.105/2558

รายการ 84,048.50 บาท 84,048.50 บาท ที่ดีที่สุด 29 ก.ค. 58

100 ซื้อขายอะไหลเครื่องเรดารตรวจอากาศ 13,818,000.00 13,818,000.00 E-Bidding บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด บริษัท มารวิน เทคโนโลยีส จํากัด เสนอราคา สข.106/2558

(อุปกรณเฉพาะ) จํานวน 4 รายการ 13799,790.- บาท 13,799,790.- บาท ที่ดีที่สุด 29 ก.ค.58

101 ซื้อขายอะไหลสําหรับเครื่องมือตรวจอากาศ 303,773.00 303,773.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไอบีคอน จํากัด บริษัท ไอบีคอน จํากัด เสนอราคา สข.107/2558

อัตโนมัติ (AWS) จํานวน 3 รายการ 289,863.-บาท 289,863.-บาท ที่ดีที่สุด 11 ส.ค. 58

102 ซื้อขายกระดาษกราฟวัดความยาวของ 1,545,000.00 1,545,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอ็น แอนด เอ ไซเอ็นติฟค จํากัด บริษัท เอ็น แอนด เอ ไซเอ็นติฟค จํากัด เสนอราคา สข.108/2558

แสงแดด 1,532,800.-บาท 1,532,800.-บาท ที่ดีที่สุด 18 ส.ค. 58
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103 ซื้อขายวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz 7,920,000.00 7,858,080.00 E-Bidding หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช หางหุนสวนจํากัด ไซแอนติฟค รีเสิรช เสนอราคา สข.109/2558

(iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท พรอม 7,896,600.-บาท 7,896,600.-บาท ที่ดีที่สุด 13 ส.ค. 58

แบตเตอรี่แหง จํานวน 600 ชุด

104 ซื้อขาย SAS DISK สําหรับ Server 96,942.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด จํากัด เสนอราคา สข.110/2558

96,942.-บาท 96,942.-บาท ที่ดีที่สุด 20 ส.ค. 58

105 ซื้อขายอุปกรณปองกันการบุกรุกเว็บไซต 716,656.80 716,515.87 E-Bidding บริษัท ทอรค ไอที จํากัด บริษัท ทอรค ไอที จํากัด เสนอราคา สข.112/2558

(Web Application Firewall : WAF) 697,000.-บาท 697,000.-บาท ที่ดีที่สุด 14 ส.ค. 58

และลิขสิทธิ์ซอฟทแวรปองกันไวรัส

106 ซื้อขายอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก 1,089,795.00 1,089,795.00 E-Bidding บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร จํากัด บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร จํากัด เสนอราคา สจ.113/2558

(External Storage) 1,088,190.-บาท 1,088,190.-บาท ที่ดีที่สุด 14 ส.ค. 58

107 จางเหมาซอมเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ของ 124,248.40 124,248.40 วิธีพิเศษ บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี เสนอราคา สจ.111/2558

สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง จํากัด จํากัด ดีที่สุด 24 ก.ย. 58

124,248.40 124,248.40 บาท

108 ซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 99,082.00   - ตกลงราคา บริษัท ไอโอ แอ็ดวานซ จํากัด บริษัท ไอโอ แอ็ดวานซ จํากัด เสนอราคา สจ.114/2558

99,082.00 99,082.-บาท ดีที่สุด 01 ก.ย. 58
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109 ซื้อขายกระดาษพิมพกราฟพรอมอุปกรณ 117,871.66 117,871.20 วิธีพิเศษ นายอาทร อุนศิริยศ (รานอาทรพาณิชย นายอาทร อุนศิริยศ (รานอาทรพาณิชย) เสนอราคา สจ.115/2558

การพิมพ 117,847.66 117,847.66 บาท ดีที่สุด 23 ก.ย. 58

110 สัญญาแบงเวลาใหดําเนินรายการทางสถานี ชําระคาตอนบแทนฯ บริษัท มินิทแมน จํากัด บริษัท มินิท แมน จํากัด เสนอราคา สบ.117/2558

วิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา 123,585.00 ชําระคาตอบแทนฯ 123,585.-บาท ดีที่สุด 30 ก.ย. 58

กรุงเทพมหานคร ระบบ เอ.เอ็ม.ความถี่

1287 กิโลเฮิรตซ

111 สัญญาแบงเวลาใหดําเนินรายการทางสถานี ชําระคาตอนบแทนฯ บริษัท มินิทแมน จํากัด บริษัท มินิท แมน จํากัด เสนอราคา สบ.118/2558

วิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา 128,400.00 ชําระคาตอบแทนฯ 128,400.-บาท ดีที่สุด 30 ก.ย. 58

จังหวัดนครราชสีมา ระบบ เอ.เอ็ม.ความถี่

94.25 เมกะเฮิรตซ

112 สัญญาแบงเวลาใหดําเนินรายการทางสถานี ชําระคาตอนบแทนฯ บริษัท มินิทแมน จํากัด บริษัท มินิท แมน จํากัด เสนอราคา สบ.119/2558

วิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา 128,400.00 ชําระคาตอบแทนฯ 128,400.-บาท ดีที่สุด 30 ก.ย. 58

จังหวัดพิษณุโลก ระบบ เอ.เอ็ม.ความถี่

104.25 เมกะเฮิรตซ

113 สัญญาแบงเวลาใหดําเนินรายการทางสถานี ชําระคาตอนบแทนฯ บริษัท มินิทแมน จํากัด บริษัท มินิท แมน จํากัด เสนอราคา สบ.120/2558

วิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา 128,400.00 ชําระคาตอบแทนฯ 128,400.-บาท ดีที่สุด 30 ก.ย. 58

จังหวัดระยอง ระบบ เอ.เอ็ม.ความถี่

105.25 เมกะเฮิรตซ
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114 สัญญาแบงเวลาใหดําเนินรายการทางสถานี ชําระคาตอนบแทนฯ บริษัท มินิทแมน จํากัด บริษัท มินิท แมน จํากัด เสนอราคา สบ.121/2558

วิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา 128,400.00 ชําระคาตอบแทนฯ 128,400.-บาท ดีที่สุด 30 ก.ย. 58

จังหวัดชุมพร ระบบ เอ.เอ็ม.ความถี่

94.25 เมกะเฮิรตซ

115 สัญญาแบงเวลาใหดําเนินรายการทางสถานี ชําระคาตอนบแทนฯ บริษัท มินิทแมน จํากัด บริษัท มินิท แมน จํากัด เสนอราคา สบ.121/2558

วิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา 128,400.00 ชําระคาตอบแทนฯ 128,400.-บาท ดีที่สุด 30 ก.ย. 58

กรุงเทพมหานคร ระบบ เอ.เอ็ม.ความถี่

107.25 เมกะเฮิรตซ

116 ซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนยาย พรอม 402,469.80 402,469.80 ตกลงราคา บริษัท เซ็นทรัล ซิสเท็ม อินทิเกรชั่น จํากัด บริษัท เซ็นทรัล ซิสเท็ม อินทิเกรชั่น จํากัด เสนอราคา สข.123/2558

อุปกรณสวนควบตูเก็บเครื่องเสียงและ 402,469.80 402,469.80 บาท ดีที่สุด 29 ก.ย. 58

อุปกรณเพื่อปองกันความเสียหายขณะ

เคลื่อนยายพรอมติดตั้ง

117 จางเหมาซอมแซมหองเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 499,657.90 499,657.90 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด พ.ีพ.ีสหกิจ หางหุนสวนจํากัด พ.ีพ.ีสหกิจ เสนอราคา สจ.124/2558

อาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา 499,657.90 499,657.90 บาท ดีที่สุด 30 ก.ย. 58

118 จางเหมาซอมแซมหลังคาชํารุดบานพัก 497,550.00 497,550.00 ตกลงราคา บริษัท ธนพรรษ 828 จํากัด บริษัท ธนพรรษ 828 จํากัด เสนอราคา สจ.125/2558

ขาราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา 497,550.00 497,550.-บาท ดีที่สุด 30 ก.ย. 58



ลําดับ
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รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแตเดือน ตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558

กรมอุตุนิยมวิทยา 

119 ซื้อขายพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 222,000.00 222,000.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด น้ําทิพย ซัพพลาย เสนอราคา สข.126/2558

6 เครื่อง 222,000.00 222,000.-บาท ดีที่สุด 30 ก.ย. 58

120 ซื้อขายเครื่องเชื่อมสายไฟเบอรออฟติกพรอม 350,000.00 350,000.00 ตกลงราคา บริษัท แอ็ดวานเทก เทคโนโลยี จํากัด บริษัท แอ็ดวานเทก เทคโนโลยี จํากัด เสนอราคา สข.127/2558

อุปกรณ 337,050.00 337,050.-บาท ดีที่สุด 30 ก.ย. 58
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