
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1 จางเหมาผูปฏิบัติหนาที่ดูแล

พิพิธภัณฑการเรีนยรู

อุตุนิยมวิทยา  

(จนท.โสตทัศนูปกรณ) 

8,500.-/เดือน 

(102,000.-/ป) 

วิธีพิเศษ นายวุฒิชัย  ยั่งยืน 

102,000.-/ป 

นายวุฒิชัย  ยั่งยืน 

102,000.-/ป 

- สจ.1/2553 

30 ต.ค.52 

2 จางเหมาผูปฏิบัติหนาที่ดูแล

พิพิธภัณฑการเรีนยรู

อุตุนิยมวิทยา  

(จนท.เทคนิคระบบกระจาย

สื่อมัลติมีเดีย) 

8,500.-/เดือน 

(102,000.-/ป) 

วิธีพิเศษ นายประชา  เตชะนอก 

102,000.-/ป 

นายประชา  เตชะนอก 

102,000.-/ป 

- สจ.2/2553 

30 ต.ค.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1 จางเหมาผูปฏิบัติหนาที่ดูแล

พิพิธภัณฑการเรีนยรู

อุตุนิยมวิทยา  

(ภัณฑารักษ) 

12,000.-/เดือน 

(144,000.-/ป) 

วิธีพิเศษ นายวิศิษยศักดิ์   อุดมมาลา 

144,000.-/ป 

นายวิศิษยศักดิ์   อุดมมาลา 

144,000.-/ป 

- สจ.3/2553 

3 พ.ย.52 

 

2 จางเหมาบํารังรักษาเชิง

ปองกันระบบสัญญาณเตือน

อัคคีภัย 2 ครั้ง/ป 

35,845.- ตกลงราคา บจก.โปร-เมทริค  ซิสเต็มส 

35,845.- 

 

บจก.โปร-เมทริค  ซิสเต็มส 

35,845.- 

 

- สจ.4/2553 

12 พ.ย.52 

3 จางเหมาบริการทําความ

สะอาด 

1,992,540.- สอบราคา 1.บจก.โปรแคร สเปเชียลตี้ 

159,450 บาท/เดือน 

บจก.โปรแคร สเปเชียลตี้ 

159,450 บาท/เดือน

(1,748,635 บาท) 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.5/2553 

13 พ.ย.52 

4 จางเหมาบริการทําความ

สะอาด 

12,000.- ตกลงราคา นายอานนท  ธรรมรัตน   

12,000.-/ป 

นายอานนท  ธรรมรัตน   

12,000.-/ป 

- สจ.6/2553 

10 พ.ย.52 

5 จางเหมาบํารุงรักษาระบบ

เครือขายหลักภายในกรม

อุตุนิยมวิทยา 

450,000.- สอบราคา 1.บจ.ดีเอ็กซพี (ไทยแลนด)

313,866.66 /ป 

บจ.ดีเอ็กซพี (ไทยแลนด)

313,866.66 /ป 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.7/2553 

10 พ.ย.52 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

6 เชาใชบริการ Public IP 

ระหวางประทศ 

534,144.- วิธีพิเศษ 1.บจ.เค.เอส.ซี.คอมเมอรเชียล 

อินเตอรเน็ต 534,144/ป 

2.บจ.เบญจะ ไอที 

640,716/ป 

บจ.เค.เอส.ซี.คอมเมอรเชียล 

อินเตอรเน็ต 534,144/ป 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.8/2553 

17 พ.ย.52 

9 จางเหมาบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอรในโครงการนํา

รองการติดตั้งสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

533,912.88 วิธีพิเศษ 1.บจ.ซีดีจี ซิสเต็มส 

530,004.-/ป 

.บจ.ซีดีจี ซิสเต็มส 

530,004.-/ป 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.9/2553 

12 พ.ย.52 

10 จางเหมาบริการ Clipping 

ขาวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

51,360.- ตกลงราคา บจ.เดอะคลิป 51,360.- บจ.เดอะคลิป 51,360.- - สจ.10/2553 

13พ.ย.52 

11 จางบํารุงรักษาลิฟทโดยสาร 99,510.- ตกลงราคา บจ.สยามเอลเลเวเตอร แอนด 

เอสเคเลเทอร  99,510.- 

บจ.สยามเอลเลเวเตอร แอนด 

เอสเคเลเทอร  99,510.- 

- สจ.11/2553 

12 พ.ย.52 

12 จางเหมาบริการทําความ

สะอาด  ณ  สํานัก

อุตุนิยมวิทยาการบิน  ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ และ

ดอนเมือง จํานวน 4 คน 

400,000.- สอบราคา 1.บจ.โปรแคร สเปเชียลตี้ 

388,704/ป 

 

บจ.โปรแคร สเปเชียลตี้ 

388,704/ป 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.12/2553 

17 พ.ย.53 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

13 เชาใชบริการเครื่องถาย

เอกสาร จํานวน 16 เครื่อง 

1,440,000.- สอบราคา 1.บจ.กอปปแมน เรนทอล 

0.40 บาท/แผน 

บจ.กอปปแมน เรนทอล 

0.40 บาท/แผน 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.13/2553 

24 พ.ย.52 

14 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่อง

ควบคุมระบบการรับ-สงวิทยุ

กระจายขาวอากาศอัตโนมัติ 

9,274,980.- E-Auction 1.บจ.เมทลิงค อินโฟ 

9,180,000.- 

 

บจ.เมทลิงค อินโฟ 

9,180,000.- 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.14/2553 

16 พ.ย.52 

15 เชาเครื่องโทรสาร จํานวน 1 

เครื่อง 

16,435.20 ตกลงราคา บจ.พีกรุปไทย อินเตอรเทรด 

16,435.20/ป 

 

บจ.พีกรุปไทย อินเตอรเทรด 

16,435.20/ป 

 

- สช.15/2553 

19 พ.ย.52 

16 เชาเครื่องโทรสาร จํานวน 5

เครื่อง 

82,176.- ตกลงราคา บจ.พีกรุปไทย อินเตอรเทรด 

82,176.-/ป 

 

บจ.พีกรุปไทย อินเตอรเทรด 

82,176.-/ป 

 

- สช.16/2553 

18 พ.ย.52 

17 จางเหมาบํารุงรักษาแทน

พิมพ MULTI1680 

9,095.- ตกลงราคา รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส (นายมานิตย สม

ภาคภูมิ) 9,095.- 

รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส (นายมานิตย สม

ภาคภูมิ) 9,095.- 

- สจ.17/2553 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

18 ซื้อแกสไฮโดรเจน จํานวน 

2,500 ทอ (เฉพาะเนื้อแกส) 

450,000.- สอบราคา บจ.ไทยอินดัสเตรียลแกส 

(มหาชน) 450,000.- 

บจ.ไทยอินดัสเตรียลแกส 

(มหาชน) 450,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.20/2553 

26 พ.ย.52 

19 จางเหมาบํารุงรักษาพรอม

ซอมแซมระบบปรับอากาศ

แบบควบคุมความชื้นและ

อุณหภูมิ 

256,800.- สอบราคา บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี 

140,437.50 

บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี 

140,437.50 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.21/2553 

13 พ.ย.52 

20 จางเหมาจัดสงวัสดุอุปกรณ

และเครื่องมือตางๆ 

1,500,000.-/ป สอบราคา บจ.ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส 

333/ก.ก. 

บจ.ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส 

333/ก.ก. 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.22/2553 

26 พ.ย.52 

21 เชาใชบริการระบบ GPRS 

ในโครงการพยากรณ

อุตุนิยมวิทยาอุทกดวยระบบ

โทรมาตรเพื่อลดภัยพิบัติ 

1,585,740.- สอบราคา 1.บจ.เดอะลิงค  82,700.30/

เดือน 

2.บจ.วันลิงค เทคโนโลยี่ 

94,621.-/เดือน 

3.บจ.3 ดี เซลล แอนด เซอรวิส 

104,825.95/เดือน 

บจ.เดอะลิงค  82,700.30/

เดือน 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สช.23/2553 

10 พ.ย.52 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

22 จางเหมาพนักงานขับรถยนต

ราชการ ที่ กบ. 

396,000.- สอบราคา 1.บจ.สปดี้ แพคเก็จ เอ็กซ

เพลส  258,965.76 

2.บจ.สยาม ราชธานี 

297,888.- 

บจ.สปดี้ แพคเก็จ เอ็กซเพลส 

258,965.76 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.24/2553 

19 พ.ย.52 

23 จางเหมาบริการทําความ

สะอาด 

6,000.-/ป ตกลงราคา นางมานิต  โถทอง 

6,000.-/ป 

นางมานิต  โถทอง 

6,000.-/ป 

- สจ.25/2553 

11 พ.ย.52 

24 เชาใชบริการสื่อสารขอมูลอิน

เตอร็เน็ตแบบองคกร 

69,550.-/เดือน วิธีพิเศษ บจ.ทรู อินเตอรเน็ต 

69,550.-/เดือน 

บจ.ทรู อินเตอรเน็ต 

69,550.-/เดือน 

- สช.27/2553 

18 พ.ย.52 

25 จางเหมาบํารุงรักษาพรอม

ซอมแซมระบบปรับอากาศ

แบบทําความเย็นรวมดวยน้ํา

แบบไมรวมอะไหล 

 สอบราคา บจ.เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง 

212,000.-/11 เดือน 

บจ.เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง 

212,000.-/11 เดือน 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.28/2553 

17 พ.ย.52 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1. จางเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัย จํานวน 2 คน 

287,760.-/ป วิธีพิเศษ องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึกในพระบรมราชูปถัมภ 

287},760.-/ป 

 

องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึกในพระบรมราชูปถัมภ 

287,760.-/ป 

 

- สจ.18/2553 

8 ธ.ค.52 

2. จางเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัย จํานวน 8 คน 

1,163,040.- วิธีพิเศษ องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึกในพระบรมราชูปถัมภ 

1,163,040.-/ป 

องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึกในพระบรมราชูปถัมภ 

1,163,040.-/ป 

- สจ.19/2553 

5 ธ.ค.52 

3. เชาใชบริการเชื่อมโยง

สัญญาณแผนดินไหว 

87,098.-/11 

เดือน 

วิธีพิเศษ บจ.ทรู อินเตอรเน็ต 

87,098.-/11 เดือน 

 

บจ.ทรู อินเตอรเน็ต 

87,098.-/11 เดือน 

- สช.26/2553 

8 ธ.ค.52 

4 จางเหมาบริการทําความ

สะอาด สอต.กรุงเทพฯ 

(เฉลิมพระเกียรติ) 

16,500.-/11 

เดือน 

ตกลงราคา นายฉลาด  เข็มกลาง 

16,500.-/11 เดือน 

 

นายฉลาด  เข็มกลาง 

16,500.-/11 เดือน 

 

- สจ.29/2553 

17 ธ.ค.52 

5 ซื้ออะไหลหลอดแกวบาโร

มิเตอรปรอท 12 อันและอ

ไหลชุดกระบอกนาฬิกา 

 สอบราคา หจก.เอ็น แอนด เอ ไซแอน

ติฟค 779,628.- 

หจก.เอ็น แอนด เอ ไซแอน

ติฟค 779,628.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.30/2553 

8 ธ.ค.52 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

6 ซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคเพื่อ

การบยริหารจัดการแบบที่1  

จํานวน 18 เครื่อง 

1,120,500.- สอบราคา บจ.สหธุรกิจ  496,908.- บจ.สหธุรกิจ  496,908.- เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.31/2553 

21 ธ.ค.52 

7 ซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคเพื่อ

การบยริหารจัดการแบบที่ 2 

จํานวน 2 เครื่อง 

1,120,500.- สอบราคา บจ.คอน แอนด คอมเน็ต เทค-

โนโลยี่  115,000.- 

บจ.คอน แอนด คอมเน็ต เทค

โนโลยี่  115,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.32/2553 

16 ธ.ค.52 

8 ซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคเพื่อ

การถายทอดความรู จํานวน 

15 เครื่อง 

1,120,500.- สอบราคา บจ.เฟสท คอมพิวเตอร คอร

ปอเรชั่น  370,755.- 

บจ.เฟสท คอมพิวเตอร คอร

ปอเรชั่น  370,755.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.33/2553 

17 ธ.ค.52 

9 เชาใชบริการอินเตอรเน็ต 

ความเร็ว 4 Mbps 

431,210.- วิธีพิเศษ บมจ.กสท โทรคมนาคม 

431,210.-/10 เดือน 

บมจ.กสท โทรคมนาคม 

431,210.-/10 เดือน 

- สช.34/2553 

25 ธ.ค.52 

10 ซื้ออะไหลเครื่องมือตรวจ

อากาศอัตโนมัติ จํานวน 8 

รายการ 

5,642,080.- ประกวดราคา 1.หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

5,617,080.- 

2.บจ.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

5,596,100.- 

บจ.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

5,596,100.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.35/2553 

25 ธ.ค.52 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1. จางเหมาบริการทําความ

สะอาด 

9,000.-/9เดือน ตกลงราคา นางสาวสุมณฑา อนันตสุคนธ 

1,000.-/เดือน 

นางสาวสุมณฑา อนันต

สุคนธ  1,000.-/เดือน 

- สจ.36/2553 

20 ม.ค.53 

2. ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร

สําหรับประมวลผลทั่วไป 

จํานวน 7 ชุด 

378,500.- สอบราคา 1.บจ.เท็นซอฟท 

2.บจ.สหธุรกิจ 

3.บจ.พี.เอ.คอรปอเรชั่น 

4.บจ.อินเนอรเท็ค คอรปอเรชั่น 

บจ.อินเนอรเท็ค คอรปอเรชั่น 

265,895.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.37/2553 

12 ม.ค.53 

3. ซื้อเครื่องพิมพแบบเลเซอร 

จํานวน 7 ชุดและเครื่อง

สแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง 

378,500.- สอบราคา 1.บจ.เท็นซอฟท 

2.บจ.สหธุรกิจ 

3.บจ.พี.เอ.คอรปอเรชั่น 

4.บจ.อินเนอรเท็ค คอรปอเรชั่น 

บจ.สหธุรกิจ 

88}007.50 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.38/2553 

12 ม.ค.53 

4. จางเหมาซอมเครื่องกําเนิด

ไฟฟา ยี่หอ John Deere 

ขนาด 150 KVA 

50,000.- ตกลงราคา บจ.โปรทีม แอนด เซลล 

50,000.-บาท 

บจ.โปรทีม แอนด เซลล 

50,000.-บาท 

- สจ.39/2553 

13 ม.ค.53 

5. ซื้อวัสดุประกอบการตรวจ

อากาศชั้นบน 

 สอบราคา นายอาทร  อุนศิริยศ 

(รานอาทรพาณิชย)  

296,050.- 

1.นายอาทร  อุนศิริยศ 

(รานอาทรพาณิชย)  

296,050.-บาท 

2.หจก.บรรณสาร สเตชั่นเนอ

รี่  48,651.80 บาท 

3.รานชัชพล 

309,650.-บาท 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.40/2553 

22 ม.ค.53 

 



 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2553 

(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

6. ซื้อบอลลูนตรวจอากาศ 

ขนาด 100 แกรม จํานวน 

2,000 ลูก 

454,000.-บาท สอบราคา 1.หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

452,000.-บาท 

2.บจ.มารวิน  เทคโนโลยีส 

550,000.-บาท 

 

หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

452,000.-บาท 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.42/2553 

19 ม.ค.53 

7. จางเหมาปรับปรุงอาคาร

ปฏิบัติงานศูนยอุตุนิยมวิทยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบนพรอมติดตั้งอุปกรณ

ที่เกี่ยวของ 

 ประกวดราคา บจ.เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท 

3,862,700.-บาท 

บจ.เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท 

3,862,700.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.43/2553 

20 ม.ค.53 

8. จางเหมาซอมชุดจาย

กระแสไฟฟาของเครื่อง 

AWOS 

31,458.-บาท ตกลงราคา บจ.เควี อีเลคทรอนิกส 

31,458.-บาท 

บจ.เควี อีเลคทรอนิกส 

31,458.-บาท 

- สจ.44/2553 

21 ม.ค.53 

9. เชาเวลาจัดรายการสถานี

วิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุนิยมวิทยา จังหวัดชุมพร 

173,250.-/

เดือน 

 บจ.มินิท แมน 

173,250.-/เดือน 

บจ.มินิท แมน 

173,250.-/เดือน 

- สช.45/2553 

26 ม.ค.53 

10. จางเหมาบํารุงรักษาระบบ

การรับ-สงขอมูลขาวอากาส

อัตโนมัติระบบชุดอุปกรณ

การประยุกตขอมูลและระบบ

คลังขอมูลขาวอากาศการบิน 

26,635,617.-

บาท 

วิธีพิเศษ บจ.เมทลิงค อินโฟ 

24,121,475.-บาท 

บจ.เมทลิงค อินโฟ 

24,121,475.-บาท 

- สจ.46/2553 

27 ม.ค.53 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1. ซื้อแบตเตอรี่แชน้ํา จํานวน 

2,000 กอน 

1,782,620.-

บาท 

สอบราคา 1.บจ.จีโนแมทช 

1,778,000.-บาท 

2.บจ.มารวิน  เทคโนโลยีส 

1,890,000.-บาท 

บจ.จีโนแมทช 

1,778,000.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.41/2553 

3 ก.พ.53 

2. ซื้อเครื่องโทรศัพทผานระบบ

เครือขาย VO IP ของกรม

อุตุนิยมวิทยา 

191,530.- สอบราคา 1.บจ.ทอป เอ.วี.ซิสเท็ม 

181,900.-บาท 

2.บจ.วี.อาร.เอ็ม.วอยซ กรุป 

191,530.-บาท 

 

บจ.ทอป เอ.วี.ซิสเท็ม 

181,900.-บาท 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.47/2553 

16 ก.พ.53 

3. ซื้ออะไหลอุปกรณสําหรับใช

เชื่อมตอขอมูล จํานวน 2 

รายการ 

59,877.20 

บาท 

ตกลงราคา บจ.สเปค ไอที 

55,597.20 บาท 

บจ.สเปค ไอที 

55,597.20 บาท 

- สข.48/2553 

15 ก.พ.53 

4. ซื้อเครื่องโปรเจคเตอรและ

จอรับภาพ 

47,800.- ตกลงราคา บจ.กาญจนกิตติ์ มารเก็ตติ้ง 

41,730.-บาท 

บจ.กาญจนกิตติ์ มารเก็ตติ้ง 

41,730.-บาท 

- สข.49/2553 

23 ก.พ.53 

5. จางเหมาซอมแซมระบบ

อาคารที่ทําการบางปลา 

657,761.-บาท สอบราคา 1.หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

611,610.- บาท 

2.บจ.วินิจธร (เสนอ

รายละเอียดไมถูกตอง) 

หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง 

611,610.- บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.50/2553 

17 ก.พ.53 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

6. จางเหมาปรับปรุงพื้นหนา

อาคาร ชั้น 1 และพื้นหอง

ประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 

50 ปอุตุนิยมวิทยา 

182,400.-บาท สอบราคา 1.บจ.เอเชียเฟอรนิเจอรและ

กอสราง (เสนอรายละเอียดไม

ถูกตอง) 

2.บจ.ชัยชนะเอ็นจิเนียริ่ง 

(เสนอรายละเอียดไมถูกตอง) 

3.บจ.พี.ฮอนเน็ท  

179,246.40 บาท 

บจ.พี.ฮอนเน็ท  

179,246.40 บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.51/2553 

26 ก.พ.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1. จางเหมาซอมแซมหมอแปลง

ไฟฟาแรงสูง 

53,500.- ตกลงราคา บจ.แสงไชยหมอแปลงไฟฟา 

53,500.-บาท 

บจ.แสงไชยหมอแปลงไฟฟา 

53,500.-บาท 

- สจ.52/2553 

12 มี.ค.53 

2. จางเหมากอสรางอาคารที่ทํา

การสถานีอุตุนิยมวิทยา

ราชบุรีพรอมรายการ

ประกอบ 

3,789,000.- ประกวดราคา 1.บจ.ปภาวัฒนกอสราง 

2.หจก.พี.เอส.ซีวิล แอนด คอน

สตรั๊คชั่น  

3. บจ.กุลชัยการโยธา 

 

บจ.กุลชัยการโยธา 

3,745,000.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.53/2553 

5 มี.ค.53 

3. จางเหมาบํารุงรักษาพรอม

ซอมแซมระบบตรวจ

แผนดินไหวอัตโนมัติ ระบบ

ฐานขอมูลและการเชื่อมโยง

เครือขายตางๆ 

4,444,444.

44/8 เดือน 

ประกวดราคา 1.บจ.เอเชียเมท 

2.บจ.จีโนแมทช 

 

บจ.เอเชียเมท 

3,846,436.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.54/2553 

3 มี.ค.53 

4. ซื้ออะไหลสําหรับซอมตัว

ควบคุมประจุไฟฟาสําหรับ 

Solar Cell จํานวน 1 

รายการ 

23,005.- ตกลงราคา บจ.นาโนเทค เอ็นจิเนียริ่ง 

23,005.-บาท 

บจ.นาโนเทค เอ็นจิเนียริ่ง 

23,005.-บาท 

- สข.55/2553 

12 มี.ค.53 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

5. จางเหมาบริการกําจัดปลวก

และหนู ป 2553 

70,620.-/6 

เดือน 

ตกลงราคา บจ.แอดวานซ เซอรวิส 

(ประเทศไทย) 70,620.-บาท 

บจ.แอดวานซ เซอรวิส 

(ประเทศไทย) 70,620.-บาท 

- สจ.56/2553 

22 มี.ค.53 

6. ซื้อกระดาษกราฟวัดความ 

ยาวนานของแสงแดด 

จํานวน 2 รายการ 

768,260.-บาท สอบราคา 1.บจ.สํารวจวิศว อินเตอรเทค 

508,036.-บาท 

บจ.สํารวจวิศว อินเตอรเทค 

508,036.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.57/2553 

18 มี.ค.53 

7. ซื้อพรอมติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 

เครื่อง 

323,100.-บาท สอบราคา 1.บจ.เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง 

295,000.-บาท 

บจ.เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง 

295,000.-บาท 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอราคา

ต่ําสุดและรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.58/2553 

23 มี.ค.53 

8. ซื้อเครื่องสงวิทยุหยั่งลมชั้น

บนแบบ METOX ความถี่ 

403 MHz. จํานวน 2,000 

เครื่อง 

199,020.-บาท สอบราคา 1.บจ.เยเนอราล อีเล็คโทรนิกส 

218,920.-บาท 

2.บจ.เอโอดี ซัพพลาย 

229,500.- 

บจ.เยเนอราล อีเล็คโทรนิกส 

218,920.-บาท (ไมเกิน 10%

ของราคาที่อนุมัติ) 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.59/2553 

29 มี.ค.53 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

9. จางเหมากอสรางบานพัก

ขาราชการระดับ 5-6 จํานวน  

4 หลังพรอมการปรับปรุง

พื้นที่และถนน คสล.(แบบ

ปรับราคาได) 

4,982,200.-

บาท 

ประกวดราคา 1.หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี 

4,974,000.- 

หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี 

4,974,000.- 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.60/2553 

30 มี.ค.53 

10. จางเหมาซอมเครื่องมือตรวจ

อากาศอัตโนมัติระบบ

ตรวจวัดวินดเชียร ณ ทา

อากาศยานกรุงเทพฯดอน

เมือง 

 ประกวดราคา 1.บจ.เอเชียเมท 

7,169,000.-บาท 

บจ.เอเชียเมท 

7,169,000.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.61/2553 

24 มี.ค.53 

11. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณประกอบสําหรับ

ประมวลผล Storm Surge 

Model จํานวน 1 ระบบ 

199,000.-บาท สอบราคา 1.บจ.เท็นซอฟท 

183,933.-บาท 

บจ.เท็นซอฟท 

183,933.-บาท 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอราคา

ต่ําสุดและรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.62/2553 

29 มี.ค.53 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

12. จางเหมาบํารุงรักษาพรอม

ซอมแซมระบบตรวจวัดรับ-

สงขอมูลอุตุนิยมวิทยาอุทก

อัตโนมัติ (ระบบโทรมาตร

ระยะที่2และระยะที่3) 

7,500,000.-

บาท 

ประกวดราคา 1.บจ.ไนท แอคเซ็ส 

7,399,000.-บาท 

2.บจ.เอเชียเมท 

7,447,200.-บาท 

 

บจ.ไนท แอคเซ็ส 

7,399,000.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.63/2553 

26 มี.ค.53 

13. จางเหมาบํารุงรักษาพรอม

ซอมแซมโครงการปรับปรุง

สถานีตรวจวัดฝนตามอําเภอ

ตางๆในพื้นที่เสี่ยงภัย

ภาคเหนือ จํานวน 110 

สถานี 

4,500,000.-/5 

เดิอน 

ประกวดราคา 1.บจ.ไนท แอคเซ็ส 

4,398,000.-บาท 

2.บจ.เอเชียเมท 

4,444,780.-บาท 

 

 

บจ.ไนท แอคเซ็ส 

4,398,000.-บาท 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.64/2553 

31 มี.ค.53 

14. ซื้อระบบคอมพิวเตอรเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อง

แมขาย (web server) และ

ระบบสํารองขอมูล จํานวน 1 

ระบบ 

6,116,000.-

บาท 

ประกวดราคา บจ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร 

6,095,790.-บาท 

บจ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร 

6,095,790.-บาท 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอราคา

ต่ําสุดและรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.65/2553 

31 มี.ค.53 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1. ซื้ออะไหลเครื่องสงวิทยุ

กระจายขาวอากาศ จํานวน 

4 รายการ 

6,774,700.-

บาท 

ประกวดราคา 1.บจ.เอเชียเมท 

6,729,230.-บาท 

2.บจ.มารวิน  เทคโนโลยีส 

6,751,700.-บาท 

บจ.เอเชียเมท 

6,729,230.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.66/2553 

12 เม.ย.53 

2. ซื้ออะไหลเครื่องมือตรวจ

อากาศอัตโนมัติ จํานวน 15 

รายการ 

7,309,350.-

บาท 

ประกวดราคา 1.บจ.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

7,254,600..-บาท 

2.หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

7,276,000.-บาท 

 

บจ.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

7,254,600.--บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.67/2553 

19 เม.ย.53 

3. ซื้ออะไหลเครื่องเรดารตรวจ

อากาศ (อุปกรณเฉพาะ) 

จํานวน 11 รายการ 

15,651,900.-

บาท 

ประกวดราคา 1.หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

15,547,100.-บาท 

หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

15,547,100.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.68/2553 

19 เม.ย.53 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1. ซื้อเครื่องกระจายขาวอากาศ

เพื่อการบิน (VOLMET) 

จํานวน 1 เครื่อง 

14,250,000.-

บาท 

ประกวดราคา 1.บจ.โอเชียน ซอรส 

2.บจ.แพลท เนรา  

บจ.โอเชียน ซอรส 

14,135,000.-บาท 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.69/2553 

24 พ.ค.53 

2. จางเหมาจัดทําหนังสือ

รายงานประจําป 2552 กรม

อุตุนิยมวิทยา จํานวน 500 

เลม 

246,100.-บาท สอบราคา 1.บจ.ยูเนียน อุลตราไวโอเล็ต 

139,500.-บาท 

2.บจงไทยเฮด 

184,575.-บาท 

3.หจก.อรุณการพิมพ 

21112,055.-[km 

4.บจ.รุงศิล)การพิมพ (1977) 

227,500.-บาท 

บจ.ยูเนียน อุลตราไวโอเล็ต 

139,500.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.70/2553 

6 พ.ค.53 

3. จางเหมาบํารุงรักษาและ

ซอมแซมระบบอินเตอรเน็ต 

อินทราเน็ตและเอ็กซทราเน็ต 

2,700,000.-

บาท 

สอบราคา 1.บจ.ลาวแคน 

1,005,800.-บาท 

2.บจ.ไอ ที สแคว 

(เสนอรายละเอียดไมถูกตอง) 

บจ.ลาวแคน 

1,005,800.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.71/2553 

10 พ.ค.53 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

4. เชาเวลาจัดรายการสถานี

วิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม.

ความถี่ 1287 กิโลเฮิรตช 

207,900.-บาท/

เดือน 

 บจ.มินิท แมน บจ.มินิท แมน  สช.72/2553 

17 พ.ค.53 

5. จางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําระบบ

บริหารงานคุณภาพ ISO 

9001:2008 

200,000.-บาท วิธีพิเศษ 1.บจ.คิว-อัพ อินเตอรเนชั่น

แนล 

2.บจ.โรแบร แอนด แอสโซซิ

เอทส (ประเทศไทย) 

3.บจ.คิว แอนด  เอ ควอลิตี้ 

แอนด แคลิเบชั่น 

4.บจ.ควอลิตี้ แซททิสฟายด 

 

บจ.คิว-อัพ อินเตอรเนชั่นแนล 

200,000.-บาท 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.73/2553 

25 พ.ค.53 

6. จางเหมาซอมเครื่องมือตรวจ

อากาศชั้นบนแบบอัตโนมัติ 

VAISALA RT20 ณ ศูนย

อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม 

6,150,000.-

บาท 

วิธีพิเศษ 1.บจ.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

6,131,100.-บาท 

2.หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช 

6,687,500.-บาท 

บจ.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส 

6,131,100.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.74/2553 

27 พ.ค.53 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1. ซื้อวัสดุงานไม จํานวน 9 

รายการ 

1,306,293.45 

บาท 

สอบราคา 1.หจก.บุญศิริ คอมเมอรเชียล 

2.บจ.ทอป เอ.วี.ซิสเท็ม 

3.รานทองพัฒนา 

4.บจ.กรุปเซเวน เทเลคอมเทค 

5.บจ.ไมดี เทรดดิ้ง 

หจก.บุญศิริ คอมเมอรเชียล 

565,740.20 บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.75/2553 

1 มิ.ย.53 

2. ซื้อวัสดุงานไม จํานวน  1

รายการ 

1,306,293.45 

บาท 

สอบราคา 1.หจก.บุญศิริ คอมเมอรเชียล 

2.บจ.ทอป เอ.วี.ซิสเท็ม 

3.รานทองพัฒนา 

4.บจ.กรุปเซเวน เทเลคอมเทค 

5.บจ.ไมดี เทรดดิ้ง 

บจ.ทอป เอ.วี.ซิสเท็ม 

57,780.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.76/2553 

4 มิ.ย.53 

3. ซื้อวัสดุงานไม จํานวน  3

รายการ 

1,306,293.45 

บาท 

สอบราคา 1.หจก.บุญศิริ คอมเมอรเชียล 

2.บจ.ทอป เอ.วี.ซิสเท็ม 

3.นายทองเหมาะ  นุชนารถ

(รานทองพัฒนา) 

4.บจ.กรุปเซเวน เทเลคอมเทค 

5.บจ.ไมดี เทรดดิ้ง 

นายทองเหมาะ  นุชนารถ 

(รานทองพัฒนา) 

51,500.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.77/2553 

7 มิ.ย.53 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

4. ซื้อเครื่องควบคุมเครือขาย

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ขาวอากาศ (METNET) 

จํานวน 1 ชุด 

94,287,500.- ประกวดราคา 1.บจ.เมทลิงค อินโฟ 

93,880,000.-บาท 

บจ.เมทลิงค อินโฟ 

93,880,000.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.78/2553 

4 มิ.ย.53 

5. จางแหมาเพื่ออบรมหลักสูตร 

“การบริหารจัดการสมัยใหม”  

โดยการถายทอดทางไกล

ผานดาวเทียม 

89,880.-บาท ตกลงราคา 1.บจ.เอ็นทียู (ประเทศไทย) 

89,880.-บาท 

บจ.เอ็นทียู (ประเทศไทย) 

89,880.-บาท 

- สจ.79/2553 

9 มิ.ย.53 

6. ซื้อเครื่องปรยัอากาศ จํานวน 

1 เครื่อง 

44,405.-บาท ตกลงราคา บจ.บีเอ็มซี ออฟฟส แมชีน 

44,405.-บาท 

บจ.บีเอ็มซี ออฟฟส แมชีน 

44,405.-บาท 

- สข.80/2553 

15 มิ.ย.53 

7. ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 

จํานวน 2 รายการ 

231,000.-บาท สอบราคา 1.บจ.สหธุรกิจ 

762,803.-บาท 

2.บจ.เท็นซอฟท 

794,368.-บาท 

บจ.สหธุรกิจ 

762,803.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.81/2553 

22 มิ.ย.53 

8. จางเหมาบํารุงรักษาพรอม

ซอมแซมเครื่องมือตรวจ

อากาศอัตโนมัติและ

เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น

รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศ

การบินติดตั้งที่ทางวิ่งที่ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ 

9,924,250.-

บาท 

วิธีพิเศษ บจ.เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท 

9,920,505.-บาท 

บจ.เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท 

9,920,505.-บาท 

เปนผูเสนอราคาราย

เดียวและเสนอราคา

ต่ําสุดและรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.82/2553 

16 มิ.ย.53 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

9. จางเหมาบํารุงรักษาพรอม

ซอมแซมเครื่องเรดารตรวจ

อากาศแบบดอปเปอรื ชนิด 

S-Band พรอมอุปกรณ

เชื่อมโยงที่ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

5,007,600.-

บาท 

วิธีพิเศษ บจ.มารวิน เทคโนโลยีส 

5,007,600.-บาท 

บจ.มารวิน เทคโนโลยีส 

5,007,600.-บาท 

- สจ.83/2553 

17 มิ.ย.53 

10. จางเหมาบํารุงรักษาพรอม

ซอมแซมระบบตรวจหาพิกัด

ตําแหนงฟาแลบ 

3,430,000.-

บาท 

 

วิธีพิเศษ บจ.มารวิน เทคโนโลยีส

3,430,000.-บาท 

 

บจ.มารวิน เทคโนโลยีส 

3,430,000.-บาท 

 

- สจ.84/2553 

23 มิ.ย.53 

11. ซื้อวัสดุไฟฟา-วิทยุ  จํานวน 

14 รายการ (จาก 39 

รายการ) 

167,004.53 

บาท 

สอบราคา 1.บจ.เอโอดี ซัพพลาย 

53,243.20 บาท 

2.บจ.ไทยสวัสดิ์การไฟฟา 

75,370.80 บาท 

 

บจ.เอโอดี ซัพพลาย 

53,243.20 บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.85/2553 

29 มิ.ย.53 

12. จางเหมาซอมแซมปายไฟวิ่ง 26,643.-บาท ตกลงราคา บจ.ซีวิค มีเดีย 

26,643.-บาท 

บจ.ซีวิค มีเดีย 

26,643.-บาท 

- สจ.86/2553 

29 มิ.ย.53 

13. เชาเวลาจัดสถานี

วิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุนิยมวิทยา จังหวัด

นครราชสีมา 

173,250.-บาท/

เดือน 

 บจ.มินิท แมน 

173,250.-บาท/เดือน 

บจ.มินิท แมน 

173,250.-บาท/เดือน 

 สช.87/2553 

15 มิ.ย.53 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

14. เชาเวลาจัดสถานี

วิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุนิยมวิทยา จังหวัด

พิษณุโลก 

173,250.-บาท/

เดือน 

 บจ.มินิท แมน 

173,250.-บาท/เดือน 

บจ.มินิท แมน 

173,250.-บาท/เดือน 

 สช.88/2553 

15 มิ.ย.53 

15. เชาเวลาจัดสถานี

วิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต 

173,250.-บาท/

เดือน 

 บจ.มินิท แมน 

173,250.-บาท/เดือน 

บจ.มินิท แมน 

173,250.-บาท/เดือน 

 สช.89/2553 

15 มิ.ย.53 

16. เชาเวลาจัดสถานี

วิทยุกระจายเสียงกรม

อุตุนิยมวิทยา จังหวัดระยอง 

173,250.-บาท/

เดือน 

 บจ.มินิท แมน 

173,250.-บาท/เดือน 

บจ.มินิท แมน 

173,250.-บาท/เดือน 

 สช.90/2553 

15 มิ.ย.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1. ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 

จํานวน 2 รายการ 

70,500.-บาท ตกลงราคา บจ.พัฒนายนตชลบุรี 

70,500.-บาท 

บจ.พัฒนายนตชลบุรี 

70,500.-บาท 

- สข.91/2553 

 

2. ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ 

จํานวน 2 รายการ 

393,200.-บาท สอบราคา 1.บจ.แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง 

328,400.-บาท 

2.หจก.เอ็น แอนด เอ ไซแอน

ติฟค  395,660.-บาท 

บจ.แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง 

328,400.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.93/2553 

15 ก.ค.53 

3. ซื้อเทอรโมมิเตอรลอยน้ํา 

จํานวน 20 เครื่อง 

210,000.-บาท สอบราคา 1.บจ.แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง 

149,800.-บาท 

2.บจ.สํารวจ วิศวอินเตอรเทค 

142,524.-บาท 

บจ.สํารวจ วิศวอินเตอรเทค 

142,524.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.94/2553 

15 ก.ค.53 

4. ซื้อพรอมติดตั้งเครื่อง

สแกนเนอร จํานวน 1เครื่อง 

140,000.-บาท สอบราคา 1.บจ.ลีกา บิสสิเนส 

126,046.-บาท 

2.บจ.ไทยแอสเสท อินเตอร 

เทรด  157,540.-บาท 

บจ.ลีกา บิสสิเนส 

126,046.-บาท 

 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.95/2553 

28 ก.ค.53 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

5. จางเหมาซอมแซมแกไข

เครื่องเรดารตรวจอากาศที่

ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

จังหวัดขอนแกน 

17,200,000.-

บาท 

วิธีพิเศษ บจ.เมทลิงค อินโฟ 

17,173,500.-บาท 

บจ.เมทลิงค อินโฟ 

17,173,500.-บาท 

- สจ.96/2553 

28 ก.ค.53 

6. ซื้อคอมพิวเตอรพกพาแบบ

หนาจอสัมผัส จํานวน 1 

เครื่อง  

45,000.-บาท ตกลงราคา บจ.เมทลิงค อินโฟ 

45,000.-บาท 

บจ.เมทลิงค อินโฟ 

45,000.-บาท 

- สข.97/2553 

28 ก.ค.53 

7. จางเหมาซอมระบบ

สายอากาศเครื่องสงวิทยุ

กระจายขาวอากาศ 

3,324,490.-

บาท 

ประกวดราคา 1.หจก.แอฟโกไทย 

3,295,600.-บาท 

2.บจ.เอเชียเมท 

3,308,000.-บาท 

หจก.แอฟโกไทย 

3,295,600.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.98/2553 

30 ก.ค.53 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1. ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร  492,270.62 

บาท 

สอบราคา 1.บจ.ลีกา บิสสิเนส 

366,578.79 บาท 

2.บจ.ไทยแอสเสท อินเตอร 

เทรด  422,289.-บาท 

3.บจ.โฟนิกซ 190,838.36บาท 

4.บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

185,739.16 บาท 

บจ.ลีกา บิสสิเนส 

255,909.76 บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.99/2553 

4 ส.ค.53 

 

2. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 492,270.62 

บาท 

สอบราคา 1.บจ.ลีกา บิสสิเนส 

366,578.79 บาท 

2.บจ.ไทยแอสเสท อินเตอร 

เทรด  422,289.-บาท 

3.บจ.โฟนิกซ 190,838.36บาท 

4.บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

185,739.16 บาท 

บจ.ไทยแอสเสท อินเตอร 

เทรด  15,458.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

100/2553 

4 ส.ค.53 

3. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 492,270.62 

บาท 

สอบราคา 1.บจ.ลีกา บิสสิเนส 

366,578.79 บาท 

2.บจ.ไทยแอสเสท อินเตอร 

เทรด  422,289.-บาท 

3.บจ.โฟนิกซ 190,838.36บาท 

4.บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

185,739.16 บาท 

บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

103,524.54 บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

101/2553 

4 ส.ค.53 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

4. จางเหมาซอมแซมลิฟท

โดยสารและขนของ ณ 

อาคารศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

75,221.-บาท ตกลงราคา บจ.สยามลิฟทและเทคโนโลยี 

75,221.-บาท 

บจ.สยามลิฟทและเทคโนโลยี 

75,221.-บาท 

- สจ.

102/2553 

11 ส.ค.53 

5. จางเหมาจัดทําสื่อสรางสรรค

ในรูปแบบปฏิทินกรม

อุตุนิยมวิทยา จํานวน 2,000 

เลม 

99,501.-บาท ตกลงราคา บจ.โคเวอร ครีเอทีฟ 

99,501.-บาท 

บจ.โคเวอร ครีเอทีฟ 

99,501.-บาท 

- สจ.

103/2553 

10 ส.ค.53 

6. ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร จํานวน 

10 รายการ (จาก 19 

รายการ) 

744,050.- สอบราคา 1.บจ.ลีกา บิสสิเนส 

471,051.-บาท 

2.บจ.ไทยแอสเสท อินเตอร 

เทรด  438,070.-บาท 

3.บจ.เอโอดี ซัพพลาย 

819,582.-บาท 

4.บจ.ลีลานันท 733,717.70

บาท 

บจ.ลีกา บิสสิเนส 

428,428.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

104/2553 

18 ส.ค.53 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

7. ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร จํานวน 

6 รายการ (จาก 19 รายการ) 

744,050.- สอบราคา 1.บจ.ลีกา บิสสิเนส 

471,051.-บาท 

2.บจ.ไทยแอสเสท อินเตอร 

เทรด  438,070.-บาท 

3.บจ.เอโอดี ซัพพลาย 

819,582.-บาท 

4.บจ.ลีลานันท 733,717.70

บาท 

บจ.เอโอดี ซัพพลาย 

144,305.55 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

105/2553 

17 ส.ค.53 

8. ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร จํานวน 

1 รายการ (จาก 19 รายการ) 

744,050.- สอบราคา 1.บจ.ลีกา บิสสิเนส 

471,051.-บาท 

2.บจ.ไทยแอสเสท อินเตอร 

เทรด  438,070.-บาท 

3.บจ.เอโอดี ซัพพลาย 

819,582.-บาท 

4.บจ.ลีลานันท 733,717.70

บาท 

บจ.ไทยแอสเสท อินเตอร 

เทรด  35,560.-บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

106/2553 

18 ส.ค.53 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

7. ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร จํานวน 

1 รายการ (จาก 19 รายการ) 

744,050.- สอบราคา 1.บจ.ลีกา บิสสิเนส 

471,051.-บาท 

2.บจ.ไทยแอสเสท อินเตอร 

เทรด  438,070.-บาท 

3.บจ.เอโอดี ซัพพลาย 

819,582.-บาท 

4.บจ.ลีลานันท 733,717.70

บาท 

บจ.ลีลานันท 

32,608.30 บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

107/2553 

16 ส.ค.53 

8. ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 2 

รายการ (จาก 6 รายการ) 

470,532.50 

บาท 

สอบราคา 1.บจ.ลีกา บิสสิเนส 

2.บจ.ไทยแอสเสท อินเตอร 

เทรด   

3.บจ.เอโอดี ซัพพลาย 

4.บจ.ลีลานันท  

5.บจ.โฟนิกซ 

6.บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

 

บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

246,690.60 บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

108/2553 

26 ส.ค.53 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

9. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  

(หมึกพิมพ 4 รายการ จาก 6 

รายการ) 

470,532.50 

บาท 

สอบราคา 1.บจ.ลีกา บิสสิเนส 

2.บจ.ไทยแอสเสท อินเตอร 

เทรด   

3.หจก.บรรณสาร สเตชั่นเนอรี่ 

4.บจ.สหธุรกิจ 

5.บจ.โฟนิกซ 

6.บจ. 

บจ.ลีกา บิสสิเนส 

186,9188.30 บาท 

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สข.

109/2553 

31 ส.ค.53 

10. จางเหมาปรับปรุงประตูหนี

ไฟของอาคาร 50 ป

อุตุนิยมวิทยา 

99,991.50 ตกลงราคา บจ.โปรเมทริค ซิสเต็มส 

99,991.50 บาท 

บจ.โปรเมทริค ซิสเต็มส 

99,991.50 บาท 

- สจ.

110/2553 

25 ส.ค.53 

11. จางเหมาซอมแซมระบบ

คอมพิวเตอรพยากรณ

อากาศ (NWP System) 

 วิธีพิเศษ     

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

12. จางเหมาปรับปรุง

หองปฏิบัติการตรวจวัด

โอโซนและไออนโครมาโตก

ราฟ ชั้น 16 อาคาร 50 ป

อุตุนิยมวิทยา 

164,400.-บาท สอบราคา 1.บจ.เอ.ทู.พี 159,000.-บาท 

2.บจ.ที.ดี.เซอเวยื แอนด ซีวิล 

(เสนอรายละเอียดไมถูกตอง) 

บจ.เอ.ทู.พี 159,000.-บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

112/2553 

26 ส.ค.53 

13. จางเหมาปรับปรุงพื้นชั้น 14 

อาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา 

513,172.-บาท สอบราคา 1.บจ.เอ.ทู.พี 370,000.-บาท บจ.เอ.ทู.พี 370,000.-บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

และเสนอรายละเอียด

ถูกตองตามประกาศที่

ทางราชการกําหนดไว 

สจ.

113/2553 

26 ส.ค.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2553 
(ปงบประมาณ 2553) 

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่ได สัญญา 

1. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภท

อะไหล จํานวน 8 รายการ 

99,884.50 ตกลงราคา บจ.ไอโอ แอดวานซ 

99,884.50 บาท 

บจ.ไอโอ แอดวานซ 

99,884.50 บาท 

- สข.

114/2553 

 

 


