รายงานการจัดซื้อ-จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ที่
1

เลขที่สัญญา
สจ.1/2553
30 ต.ค.52
สจ.2/2553
30 ต.ค.52
สจ.3/2553
3 พ.ย.52

ชื่อสัญญา
จางเหมาผูปฏิบัติหนาที่ดูแลพิพิธภัณฑการเรีนยรูอุตุนิยมวิทยา (จนท.
โสตทัศนูปกรณ)
จางเหมาผูปฏิบัติหนาที่ดูแลพิพิธภัณฑการเรีนยรูอุตุนิยมวิทยา (จนท.
เทคนิคระบบกระจายสื่อมัลติมีเดีย)
จางเหมาผูปฏิบัติหนาที่ดูแลพิพิธภัณฑการเรีนยรูอุตุนิยมวิทยา
(ภัณฑารักษ)

ชื่อคูสัญญา
นายวุฒิชัย ยั่งยืน
102,000.-/ป
นายประชา เตชะนอก
102,000.-/ป
นายวิศิษยศักดิ์ อุดมมาลา
144,000.-/ป

งบประมาณ(บาท)
8,500.-/เดือน
(102,000.-/ป)
8,500.-/เดือน
(102,000.-/ป)
12,000.-/เดือน
(144,000.-/ป)

4

สจ.4/2553
12 พ.ย.52

จางเหมาบํารังรักษาเชิงปองกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 2 ครั้ง/ป

บจก.โปร-เมทริค ซิสเต็มส
35,845.-

35,845.-

5

สจ.5/2553
13 พ.ย.52

จางเหมาบริการทําความสะอาด

บจก.โปรแครสเปเชียลตี้
159,450.-/เดือน

1,992,540.-

6

สจ.6/2553
10 พ.ย.52
สจ.7/2553
10 พ.ย.52

จางเหมาบริการทําความสะอาด ที่ สอต.สมุทปราการ

12,000.-/ป

สช.8/2553
17 พ.ย.52
สจ.9/2553
12 พ.ย.52
สจ.10/2553
13 พ.ย.52
สจ.11/2553
12 พ.ย.52

เชาใชบริการ Public IP ระหวางประเทศ

นายอานนท ธรรมรัตน
12,000.-/ป
บจก.ดีเอ็กซพี (ไทยแลนด)
313,866.66/10 เดือน
20 วัน
บจก.เคเอสซี คอมเมอรเชียล
อินเตอรเนต 534,144.บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส
530,004.-/ป
บจก.เดอะ คลิป
51,360.-/ป
บจก.สยาม เอลเลเวเตอร แอนด
เอสเคเลเทอร 99,150.-

2
3

7
8
9
10
11

จางเหมาบํารุงรักษาระบบเครือขายหลักภายในกรมอุตุนิยมวิทยา

จางเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรในโครงการนํารองการติดตั้งสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส
จางเหมาบริการ clipping ขาวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
จางเหมาบํารุงรักษาลิฟทโดยสาร

450,000.-/ป
หรือ 37,500.-/เดือน
534,144.533,912.88บาท
77,040.-บาท
99,150.-

ที่
12

เลขที่สัญญา
สจ.12/2553
17 พ.ย.52

ชื่อสัญญา
จางเหมาบริการทําความสะอาด (กบ.4 คน)

13

เชาเครื่องถายเอกสาร

15

สช.13/2553
24 พ.ย.52
สจ.14/2552
16 พ.ย.52
สช.15/2553

16

สช.16/2553

เชาเครื่องโทรสาร จํานวน 5 เครื่อง

17

สจ.17/2553
11 พ.ย.52

จางเหมาบํารุงรักษาแทนพิมพ MULTI 1680

18

สจ.18/2553
23 พ.ย.52

จางใหบริการรักษาความปลอดภัย ณ สํานักอุตุนิยมวิทบาขนสง

19

สจ.19/2553
8 ธ.ค.52

จางใหบริการรักษาความปลอดภัย ณ กรมอุตุนิยมวิทยา

20

สข.20/2553
26 พ.ย.53
สจ.21/2552
13 พ.ย.52
สจ.22/2553
26 พ.ย.52
สช.23/2553
10 พ.ย.52

ซื้อแกสไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแกส) จํานวน 2,500 ทอ

14

21
22
23

จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องควบคุมระบบรับ-สงวิทยุ
กระจายขาวอัตโนมัติ
เชาเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง

จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุม
ความชื้นและอุณหภูมิ
จางเหมาจัดสงวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตางๆ
เชาใชบริการระบบ GPRS ในโครงการพยากรณอุตุนิยมวิทยาอุทกดวย
ระบบโทรมาตรเพื่อลดภัยพิบัติ

ชื่อคูสัญญา
บจก.โปรแครสเปเชียลตี้
388,704.-/ป หรือ
32,392.-/เดือน
บจก.กอปปแมน เรนทอล
แผนละ 0.40 บาท
บจ.เมทลิงค อินโฟ
9,180,000.-บาท
บจก.พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด
16,435.20/ป
บจก.พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด
82,176.-/ป
นายมานิตย สมภาคภูมิ
(รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด
เซอรวิส) 9,095.องคการสงเคราะหทหารผานศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ
287,760.-/12 เดือน
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ
1,163,040.-/12เดือน
บมจ.ไทยอินดัสเตรียลแกส

งบประมาณ(บาท)
576,000.-/ป
เฉลี่ยคนละ12,000.-/เดือน

บจก.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี
140,437.50
บจ.ไดมอนด ชิปปง เซอรวิส
333/ก.ก.
บจ.เดอะลิงค 82,700.30/เดือน

256,800.-บาท

1,440,000.9,274,980.-บาท
16,435.20บาท/ป
82,176.-/ป
9,095.-บาท
287,760.-บาท
1,163,040.-บาท
450,000.-บาท

1,500,000.-/ป
1,585,740.-บาท

ที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

เลขที่สัญญา
สจ.24/2553
19 พ.ย.52
สจ.25/2553
11 พ.ย.52
สช.26/2553
8 ธ.ค.52
สช.27/2553
18 พ.ย.52
สจ.28/2553
17 พ.ย.52
สจ.29/2553
17 ธ.ค.52
สข.30/2553
8 ธ.ค.52
สข.31/2553
21 ธ.ค.52
สข.32/2553
16 ธ.ค.52
สข.33/2553
17 ธ.ค.52
สช.34/2553
25 ธ.ค.52
สข.35/2553
25 ธ.ค.52
สจ.36/2553
20 ม.ค.53
สข.37/2553
12 ม.ค.53

ชื่อสัญญา
จางเหมาพนักงานขับรถยนตราชการ ที่ กบ.
จางเหมาบริการทําความสะอาด
เชาใชบริการเชื่อมโยงสัญญาณแผนดินไหว
เชาใชบริการสื่อสารขอมูลอินเตอร็เน็ตแบบองคกร
จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมระบบปรับอากาศแบบทําความเย็น
รวมดวยน้ําแบบไมรวมอะไหล
จางเหมาบริการทําความสะอาด สอต.กรุงเทพฯ (เฉลิมพระเกียรติ)
ซื้ออะไหลหลอดแกวบาโรมิเตอรปรอท 12 อันและอไหลชุดกระบอก
นาฬิกา
ซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคเพื่อการบยริหารจัดการแบบที่1
จํานวน 18 เครื่อง
ซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคเพื่อการบยริหารจัดการแบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง
ซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคเพื่อการถายทอดความรู จํานวน 15 เครื่อง
เชาใชบริการอินเตอรเน็ต ความเร็ว 4 Mbps
ซื้ออะไหลเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จํานวน 8 รายการ
จางเหมาบริการทําความสะอาด
ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลทั่วไป จํานวน 7 ชุด

ชื่อคูสัญญา
บจ.สปดี้ แพคเก็จ เอ็กซเพลส
258,965.76
นางมานิต โถทอง
6,000.-/ป
บจ.ทรู อินเตอรเน็ต
87,098.-/11 เดือน
บจ.ทรู อินเตอรเน็ต
69,550.-/เดือน
บจ.เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง
212,000.-/11 เดือน
นายฉลาด เข็มกลาง
16,500.-/11 เดือน
หจก.เอ็น แอนด เอ ไซแอนติฟค
779,628.บจ.สหธุรกิจ 496,908.บจ.คอน แอนด คอมเน็ต
เทคโนโลยี่ 115,000.-บาท
บจ.เฟสท คอมพิวเตอร คอร
ปอเรชั่น 370,755.-บาท
บมจ.กสท โทรคมนาคม
431,210.-/10 เดือน
บจ.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส
5,596,100.-บาท
นางสาวสุมณฑา อนันตสุคนธ
1,000.-/เดือน
บจ.อินเนอรเท็ค คอรปอเรชั่น
265,895.-บาท

งบประมาณ(บาท)
396,000.-บาท
6,000.-/ป
87,098.-/11 เดือน
69,550.-/เดือน
300,000.16,500.-/11 เดือน
780,258.1,120,500.-บาท
1,120,500.-บาท
1,120,500.-บาท
431,210.-บาท
5,642,080.-บาท
9,000.-/9เดือน
378,500.-บาท

ที่
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48

เลขที่สัญญา
สข.38/2553
12 ม.ค.53
สจ.39/2553
13 ม.ค.53
สข.40/2553
22 ม.ค.53

สข.41/2553
3 ก.พ.53
สข.42/2553
19 ม.ค.53
สจ.43/2553
20 ม.ค.53
สจ.44/2553
21 ม.ค.53
สช.45/2553
26 ม.ค.53
สจ.46/2553
27 ม.ค.53
สข.47/2553
16 ก.พ.53
สข.48/2553
15 ก.พ.53

ชื่อสัญญา
ซื้อเครื่องพิมพแบบเลเซอร จํานวน 7 ชุดและเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1
เครื่อง
จางเหมาซอมเครื่องกําเนิดไฟฟา ยี่หอ John Deere ขนาด 150 KVA
ซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน

ซื้อแบตเตอรี่แชน้ํา จํานวน 2,000 กอน
ซื้อบอลลูนตรวจอากาศ ขนาด 100 แกรม จํานวน 2,000 ลูก
จางเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานศูนยอุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพรอมติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของ
จางเหมาซอมชุดจายกระแสไฟฟาของเครื่อง AWOS
เชาเวลาจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัด
ชุมพร
จางเหมาบํารุงรักษาระบบการรับ-สงขอมูลขาวอากาสอัตโนมัติระบบชุด
อุปกรณการประยุกตขอมูลและระบบคลังขอมูลขาวอากาศการบิน
ซื้อเครื่องโทรศัพทผานระบบเครือขาย VO IP ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ซื้ออะไหลอุปกรณสําหรับใชเชื่อมตอขอมูล จํานวน 2 รายการ

ชื่อคูสัญญา
บจ.สหธุรกิจ
88}007.50บาท
บจ.โปรทีม แอนด เซลล
50,000.-บาท
1.นายอาทร อุนศิริยศ
(รานอาทรพาณิชย)
296,050.-บาท
2.หจก.บรรณสาร สเตชั่นเนอรี่
48,651.80 บาท
3.รานชัชพล
309,650.-บาท

งบประมาณ(บาท)
378,500.-บาท

บจ.จีโนแมทช
1,778,000.-บาท
หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช
452,000.-บาท
บจ.เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท
3,862,700.-บาท
บจ.เควี อีเลคทรอนิกส
31,458.-บาท
บจ.มินิท แมน
173,250.-/เดือน
บจ.เมทลิงค อินโฟ
24,121,475.-บาท
บจ.ทอป เอ.วี.ซิสเท็ม
181,900.-บาท
บจ.สเปค ไอที
55,597.20 บาท

1,782,620.-บาท

50,000.-บาท
296,050.-บาท

454,000.-บาท
3,904,940.-บาท
31,458.-บาท
173,250.-/เดือน
26,635,617.-บาท
191,530.59,877.20 บาท

ที่
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

เลขที่สัญญา
สข.49/2553
23 ก.พ.53
สจ.50/2553
17 ก.พ.53
สจ.51/2553
26 ก.พ.53
สจ.52/2553
12 มี.ค.53
สจ.53/2553
5 มี.ค.53
สจ.54/2553
3 มี.ค.53
สข.55/2553
12 มี.ค.53
สจ.56/2553
22 มี.ค.53
สข.57/2553
18 มี.ค.53
สข.58/2553
23 มี.ค.53
สข.59/2553
29 มี.ค.53

ชื่อสัญญา
ซื้อเครื่องโปรเจคเตอรและจอรับภาพ

ซื้อเครื่องสงวิทยุหยั่งลมชั้นบนแบบ METOX ความถี่ 403 MHz. จํานวน
2,000 เครื่อง

สจ.60/2553
30 มี.ค.53
สจ.61/2553
24 มี.ค.53

จางเหมากอสรางบานพักขาราชการระดับ 5-6 จํานวน 4 หลังพรอมการ
ปรับปรุงพื้นที่และถนน คสล.(แบบปรับราคาได)
จางเหมาซอมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวัดวินดเชียร ณ
ทาอากาศยานกรุงเทพฯดอนเมือง

จางเหมาซอมแซมระบบอาคารที่ทําการบางปลา
จางเหมาปรับปรุงพื้นหนาอาคาร ชั้น 1 และพื้นหองประชุมมรกต ชั้น 2
อาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา
จางเหมาซอมแซมหมอแปลงไฟฟาแรงสูง
จางเหมากอสรางอาคารที่ทําการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีพรอมรายการ
ประกอบ
จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมระบบตรวจแผนดินไหวอัตโนมัติ
ระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงเครือขายตางๆ
ซื้ออะไหลสําหรับซอมตัวควบคุมประจุไฟฟาสําหรับ Solar Cell จํานวน 1
รายการ
จางเหมาบริการกําจัดปลวกและหนู ป 2553
ซื้อกระดาษกราฟวัดความ
ยาวนานของแสงแดด จํานวน 2 รายการ
ซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง

ชื่อคูสัญญา
บจ.กาญจนกิตติ์ มารเก็ตติ้ง
41,730.-บาท
หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง
611,610.- บาท
บจ.พี.ฮอนเน็ท
179,246.40 บาท
บจ.แสงไชยหมอแปลงไฟฟา
53,500.-บาท
บจ.กุลชัยการโยธา
3,745,000.-บาท
บจ.เอเชียเมท
3,846,436.บจ.นาโนเทค เอ็นจิเนียริ่ง
23,005.-บาท
บจ.แอดวานซ เซอรวิส
(ประเทศไทย) 70,620.-บาท
บจ.สํารวจวิศว อินเตอรเทค
508,036.-บาท
บจ.เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง
295,000.-บาท
บจ.เยเนอราล อีเล็คโทรนิกส
218,920.-บาท (ไมเกิน 10%
ของราคาที่อนุมัต)ิ
หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี
4,974,000.บจ.เอเชียเมท
7,169,000.-บาท

งบประมาณ(บาท)
47,800.657,761.-บาท
182,400.-บาท
53,500.3,789,000.4,444,444.44/8 เดือน
23,005.70,620.-/6 เดือน
768,260.-บาท
323,100.-บาท
199,020.-บาท
4,982,200.-บาท

ที่
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

เลขที่สัญญา
สข.62/2553
29 มี.ค.53
สจ.63/2553
26 มี.ค.53

ชื่อสัญญา
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบสําหรับประมวลผล Storm
Surge Model จํานวน 1 ระบบ
จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมระบบตรวจวัดรับ-สงขอมูล
อุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ (ระบบโทรมาตรระยะที2่ และระยะที3่ )

ชื่อคูสัญญา
บจ.เท็นซอฟท
183,933.-บาท
บจ.ไนท แอคเซ็ส
7,399,000.-บาท

งบประมาณ(บาท)
199,000.-บาท

สจ.64/2553
31 มี.ค.53
สข.65/2553
31 มี.ค.53
สข.66/2553
12 เม.ย.53
สข.67/2553
19 เม.ย.53
สข.68/2553
19 เม.ย.53
สข.69/2553
24 พ.ค.53
สจ.70/2553
6 พ.ค.53
สจ.71/2553
10 พ.ค.53
สช.72/2553
17 พ.ค.53
สจ.73/2553
25 พ.ค.53

จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมโครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดฝน
ตามอําเภอตางๆในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือ จํานวน 110 สถานี
ซื้อระบบคอมพิวเตอรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแมขาย (web
server) และระบบสํารองขอมูล จํานวน 1 ระบบ
ซื้ออะไหลเครื่องสงวิทยุกระจายขาวอากาศ จํานวน 4 รายการ

บจ.ไนท แอคเซ็ส
4,398,000.-บาท
บจ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร
6,095,790.-บาท
บจ.เอเชียเมท
6,729,230.-บาท
บจ.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส
7,254,600.--บาท
หจก.ไซแอนติฟค รีเสิรช
15,547,100.-บาท
บจ.โอเชียน ซอรส
14,135,000.-บาท
บจ.ยูเนียน อุลตราไวโอเล็ต
139,500.-บาท
บจ.ลาวแคน
1,005,800.-บาท
บจ.มินิท แมน

4,500,000.-/5 เดิอน

สจ.74/2553
27 พ.ค.53

จางเหมาซอมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนแบบอัตโนมัติ VAISALA RT20
ณ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม

ซื้ออะไหลเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จํานวน 15 รายการ
ซื้ออะไหลเครื่องเรดารตรวจอากาศ (อุปกรณเฉพาะ) จํานวน 11 รายการ
ซื้อเครื่องกระจายขาวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) จํานวน 1 เครื่อง
จางเหมาจัดทําหนังสือรายงานประจําป 2552 กรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน
500 เลม
จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมระบบอินเตอรเน็ต อินทราเน็ตและเอ็กซ
ทราเน็ต
เชาเวลาจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.
เอ็ม.ความถี่ 1287 กิโลเฮิรตช
จางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008

7,500,000.-บาท

6,116,000.-บาท
6,774,700.-บาท
7,309,350.-บาท
15,651,900.-บาท
14,250,000.-บาท
246,100.-บาท
2,700,000.-บาท
207,900.-บาท/เดือน

บจ.คิว-อัพ อินเตอรเนชั่นแนล
200,000.-บาท

200,000.-บาท

บจ.เอ็กเซล คอนซัลแตนทส
6,131,100.-บาท

6,150,000.-บาท

ที่

เลขที่สัญญา

75

สข.75/2553
1 มิ.ย.53
สข.76/2553
4 มิ.ย.53
สข.77/2553
7 มิ.ย.53

ซื้อวัสดุงานไม จํานวน 9 รายการ

สข.78/2553
4 มิ.ย.53
สจ.79/2553
9 มิ.ย.53
สข.80/2553
15 มิ.ย.53
สข.81/2553
22 มิ.ย.53
สจ.82/2553
16 มิ.ย.53

ซื้อเครื่องควบคุมเครือขายระบบสื่อสารโทรคมนาคมขาวอากาศ
(METNET) จํานวน 1 ชุด
จางแหมาเพื่ออบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการสมัยใหม”
โดยการถายทอดทางไกลผานดาวเทียม
ซื้อเครื่องปรยัอากาศ จํานวน 1 เครื่อง

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

สจ.83/2553
17 มิ.ย.53
สจ.84/2553
23 มิ.ย.53
สข.85/2553
29 มิ.ย.53
สจ.86/2553
29 มิ.ย.53

ชื่อสัญญา

ซื้อวัสดุงานไม จํานวน 1รายการ
ซื้อวัสดุงานไม จํานวน 3รายการ

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ
จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและ
เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่
ทางวิ่งที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมเครื่องเรดารตรวจอากาศแบบดอป
เปอรื ชนิด S-Band พรอมอุปกรณเชื่อมโยงที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จางเหมาบํารุงรักษาพรอมซอมแซมระบบตรวจหาพิกัดตําแหนงฟาแลบ
ซื้อวัสดุไฟฟา-วิทยุ จํานวน 14 รายการ (จาก 39 รายการ)
จางเหมาซอมแซมปายไฟวิ่ง

ชื่อคูสัญญา

งบประมาณ(บาท)

หจก.บุญศิริ คอมเมอรเชียล
565,740.20 บาท
บจ.ทอป เอ.วี.ซิสเท็ม
57,780.-บาท
นายทองเหมาะ นุชนารถ
(รานทองพัฒนา)
51,500.-บาท
บจ.เมทลิงค อินโฟ
93,880,000.-บาท
บจ.เอ็นทียู (ประเทศไทย)
89,880.-บาท
บจ.บีเอ็มซี ออฟฟส แมชีน
44,405.-บาท
บจ.สหธุรกิจ
762,803.-บาท
บจ.เอ็นไวรอนส เอ็กซเพิรท
9,920,505.-บาท

1,306,293.45 บาท

บจ.มารวิน เทคโนโลยีส
5,007,600.-บาท
บจ.มารวิน เทคโนโลยีส
3,430,000.-บาท
บจ.เอโอดี ซัพพลาย
53,243.20 บาท
บจ.ซีวิค มีเดีย
26,643.-บาท

5,007,600.-บาท

1,306,293.45 บาท
1,306,293.45 บาท
94,287,500.89,880.-บาท
44,405.-บาท
231,000.-บาท
9,924,250.-บาท

3,430,000.-บาท
167,004.53 บาท
26,643.-บาท

ที่
87

เลขที่สัญญา
สช.87/2553
15 มิ.ย.53
สช.88/2553
15 มิ.ย.53
สช.89/2553
15 มิ.ย.53
สช.90/2553
15 มิ.ย.53

ชื่อสัญญา
เชาเวลาจัดสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

91

สข.91/2553

ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 2 รายการ

92

สข.93/2553
15 ก.ค.53
สข.94/2553
15 ก.ค.53
สข.95/2553
28 ก.ค.53
สจ.96/2553
28 ก.ค.53
สข.97/2553
28 ก.ค.53

ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ จํานวน 2 รายการ

88
89
90

93
94
95
96
97
98
99

สจ.98/2553
30 ก.ค.53
สข.99/2553
4 ส.ค.53
สข.100/2553
4 ส.ค.53

เชาเวลาจัดสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
เชาเวลาจัดสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต
เชาเวลาจัดสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดระยอง

ซื้อเทอรโมมิเตอรลอยน้ํา จํานวน 20 เครื่อง
ซื้อพรอมติดตั้งเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1เครื่อง
จางเหมาซอมแซมแกไขเครื่องเรดารตรวจอากาศที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแกน
ซื้อคอมพิวเตอรพกพาแบบหนาจอสัมผัส จํานวน 1 เครื่อง
จางเหมาซอมระบบสายอากาศเครื่องสงวิทยุกระจายขาวอากาศ
ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ชื่อคูสัญญา
บจ.มินิท แมน
173,250.-บาท/เดือน
บจ.มินิท แมน
173,250.-บาท/เดือน
บจ.มินิท แมน
173,250.-บาท/เดือน
บจ.มินิท แมน
173,250.-บาท/เดือน

งบประมาณ(บาท)
173,250.-บาท/เดือน

บจ.พัฒนายนตชลบุรี
70,500.-บาท
บจ.แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง
328,400.-บาท
บจ.สํารวจ วิศวอินเตอรเทค
142,524.-บาท
บจ.ลีกา บิสสิเนส
126,046.-บาท
บจ.เมทลิงค อินโฟ
17,173,500.-บาท
บจ.เมทลิงค อินโฟ
45,000.-บาท

70,500.-บาท

หจก.แอฟโกไทย
3,295,600.-บาท
บจ.ลีกา บิสสิเนส
255,909.76 บาท
บจ.ไทยแอสเสท อินเตอร
เทรด 15,458.-บาท

173,250.-บาท/เดือน
173,250.-บาท/เดือน
173,250.-บาท/เดือน

393,200.-บาท
210,000.-บาท
140,000.-บาท
17,200,000.-บาท
45,000.-บาท
3,324,490.-บาท
492,270.62 บาท
492,270.62 บาท

ที่
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

เลขที่สัญญา
สข.101/2553
4 ส.ค.53
สจ.102/2553
11 ส.ค.53
สจ.103/2553
10 ส.ค.53
สข.104/2553
18 ส.ค.53
สข.105/2553
17 ส.ค.53
สข.106/2553
18 ส.ค.53
สข.107/2553
16 ส.ค.53
สข.108/2553
26 ส.ค.53
สข.109/2553
31 ส.ค.53
สจ.110/2553
25 ส.ค.53
สจ.111/2553
30 ส.ค.53
สจ.112/2553
26 ส.ค.53
สจ.113/2553
26 ส.ค.53
สข.114/2553
1 ก.ย.53

ชื่อสัญญา
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จางเหมาซอมแซมลิฟทโดยสารและขนของ ณ อาคารศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จางเหมาจัดทําสื่อสรางสรรคในรูปแบบปฏิทินกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน
2,000 เลม
ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร จํานวน 10 รายการ (จาก 19 รายการ)
ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร จํานวน 6 รายการ (จาก 19 รายการ)
ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร จํานวน 1 รายการ (จาก 19 รายการ)
ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร จํานวน 1 รายการ (จาก 19 รายการ)
ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 2 รายการ (จาก 6 รายการ)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
(หมึกพิมพ 4 รายการ จาก 6 รายการ)
จางเหมาปรับปรุงประตูหนีไฟของอาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา
จางเหมาซอมแซมระบบคอมพิวเตอรพยากรณอากาศ (NWP System)
จางเหมาปรับปรุงหองปฏิบัติการตรวจวัดโอโซนและไออนโครมาโตกราฟ
ชั้น 16 อาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา
จางเหมาปรับปรุงพื้นชั้น 14 อาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทอะไหล จํานวน 8 รายการ

ชื่อคูสัญญา
บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
103,524.54 บาท
บจ.สยามลิฟทและเทคโนโลยี
75,221.-บาท
บจ.โคเวอร ครีเอทีฟ
99,501.-บาท
บจ.ลีกา บิสสิเนส
428,428.-บาท
บจ.เอโอดี ซัพพลาย
144,305.55
บจ.ไทยแอสเสท อินเตอร
เทรด 35,560.-บาท
บจ.ลีลานันท
32,608.30 บาท
บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
246,690.60 บาท
บจ.ลีกา บิสสิเนส
186,9188.30 บาท
บจ.โปรเมทริค ซิสเต็มส
99,991.50 บาท
บจ.ซีซีเอ็น-เทค
3,885,500.บจ.เอ.ทู.พี 159,000.-บาท

งบประมาณ(บาท)
492,270.62 บาท

บจ.เอ.ทู.พี 370,000.-บาท

513,172.-บาท

บจ.ไอโอ แอดวานซ
99,884.50 บาท

99,884.50

75,221.-บาท
99,501.-บาท
744,050.744,050.744,050.744,050.470,532.50 บาท
470,532.50 บาท
99,991.50บาท
3,905,500.-บาท
164,400.-บาท

ที่
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

เลขที่สัญญา
สข.115/2553
2 ก.ย.53
สข.116/2553
9 ก.ย.53
สจ.117/2553
13 ก.ย.53
สข.118/2553
20 ก.ย.53
สข.119/2553
20 ก.ย.53
สข.120/2553
23 ก.ย.53
สช.121/2553
30 ก.ย.53
สข.122/2553
28 ก.ย.53
สจ.123/2553
30 ก.ย.53
สจ.124/2553
23 ก.ย.53
สข.125/2553
28 ก.ย.53
สข.126/2553
28 ก.ย.53
สจ.127/2553
30 ก.ย.53

ชื่อสัญญา
ซื้อเครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอพรอมจอรับภาพ จํานวน 1
ชุด
ซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง

ชื่อคูสัญญา
บจ.สหธุรกิจ
59,920.-บาท
บจ.พัฒนายนตชลบุรี
19,000.-บาท
จางเหมาซอมสถานีตรวจแผนดินไหว 3 สถานีและอุปกรณสวนกลาง
บจ.เอเชียเมท
1,500,000.-บาท
ซื้อพรอมติดตั้งระบบคอมพิวเตอรตามโครงการทดลองติดตั้งระบบ
บจ.ซีซีเอ็น-เทค
ประมวลผลแบบขนาน ดวยระบบคอมพิวเตอร PC Cluster Computing
345,182.-บาท
ซื้อเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิดินพรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 45 ชุด
บจ.จีโอเนท
385,950.ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 174 ตลับ
หจก.ไนซ อินเตอร ซัพพลาย
277,408.20บาท
เชาเวลาจัดรายการสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดชุมพร
บจ.มินิทแมน
173,250.-เดือน
ซื้อพรอมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร Server จํานวน 2 ชุด ตามโครงการ
บจ.เฟสท คอมพิวเตอร
จัดสรางฐานขอมูลเพื่อการพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ ณ
คอรปอเรชั่น
สํานักพยากรณอากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา
263,573.10บาท
จางที่ปรึกษาตามโครงการจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน สมาคมแหงสถาบันพระปกเกลา
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะที่ 1
3,000,000.-บาท
จางเหมาซอมแซมอาคารที่พักอาศัยของขาราชการ สํานักอุตุนิยมวิทยา
หจก.รสา เอ็นจิเนียริ่ง
การบิน ที่ดอนเมือง
1,698,000.-บาท
ซื้อพรอมติดตั้งระบบสารสนเทศขอมูลบุคคล (DPIS) (คอมพิวเตอรแมขาย
บจ.นิวซิสเต็ม โพรไวเดอร
พรอมโปรแกรมฐานขอมูล)
381,990.-บาท
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 13 เครื่อง
บจ.เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง
928,260.-บาท
จางเหมาซอมแซมอาคารหอเรดารตรวจอากาศที่ดอนเมือง
บจ.ไดมอนด ฟวเจอร คอน
สตรัคชั้น 230,000.-บาท

งบประมาณ(บาท)
59,920.19,000.1,5000,000
350,000
468,270.409,596.173,250.300,000.3,000,000.1,958,500.423,000.999,100.275,193.90

ที่
127

เลขที่สัญญา
สจ.128/2553
28 ก.ย.53

128

133

สข.129/25553
27 ก.ย.53
สข.130/2553
30 ก.ย.53
สข.131/2553
30 ก.ย.53
สจ.132/2553
29 ก.ย.53
สข.133/2553
30 ก.ย.53
สจ.134/2553

134

สข.135/2553

129
130
131
132

ชื่อสัญญา
จางเหมากอสรางอาคารที่ทําการ สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร จํานวน 1
หลังพรอมดวยบานพักขาราชการ ระดับ 7-8 จํานวน 1 หลังและบานพัก
ขาราชการ ระดับ 5-6 จํานวน 2 หลัง ณ จังหวัดพิจิตร
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 3 เครื่อง
ซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 16 เครื่อง
ซื้อขายโครงการปรับปรุงโครงขายความเร็วสูงเพื่อกิจการดาน
อุตุนิยมวิทยา
จางพัฒนาเว็บไซตกรมอุตุนิยมวิทยา 1 ระบบ
ซื้อเครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ จํานวน 1 เครื่อง
จางเหมากอสรางบานพักขาราชการระดับ 7-8 จํานวน 1 หลังและบานพัก
ขาราชการ ระดับ 5-6 จํานวน 2 หลัง ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ
(แบบปรับราคาได)
ซื้อพรอมติดตั้งระบบจัดเก็บขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตรและรีโมทเซน ซิ่งทางอุตุนิยมวิทยา

ชื่อคูสัญญา
หจก.กิจเจริญอนันต กอสราง
4,600,000.-บาท

งบประมาณ(บาท)
4,601,000.-

บจ.ไอโอ แอดวานซ
78,998.10บาท
บจ.นิวตั้นนครินทร
555,000.-บาท
บจ.ซีซีเอ็น-เทค
20,380,000.-บาท
บจ.ไทยโฮสตติ้ง คอมมูนิเคชั่น
290,000.-บาท
บจ.ยูไนเต็ด แมชชินเนอรี่
101,650.-บาท
หจก.ทศพลศรีสะเกษ กอสราง
2,654,000.-บาท

79,000.-

บจ.เมทลิงค อินโฟ

641,600.32,300,000.350,000.178,155.2,656,000.8,500,000.-

