รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(เริ่มเดือนตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2555)
เลขที่สัญญา

วัน/เดือน/ปีที่ทํา
สัญญา

ชื่อสัญญา

คู่สัญญา

1

55

9 พ.ย.54

เช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง

บริษัท ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จํากัด

2

55

2 พ.ย.54

จ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ

บริษัท ไดมอนด์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จํากัด

3

55

7 พ.ย.54

4

55

9 พ.ย.54

จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหว ระบบฐานข้อมูลและ
บริษัท เอเซียเมท จํากัด
เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ของสํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กเพิร์ท จํากัด
และเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบิน
ติดตั้งที่ทางวิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ กบ.

5

55

9 พ.ย.54

6

55

16 พ.ย.54

7
8

55
55

30 พ.ย.54
17 พ.ย.54

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)
เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณแผ่นดินไหว
บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จํากัด
ซื้อขายเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 7 KVA จํานวน 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จํากัด

9

55

21 พ.ย.54

เช่าใช้บริการเครื่องโทรสาร จํานวน 5 เครื่อง

10

55

28 พ.ย.54

จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ณ กรมอุตนุ ิยมวิทยา

11

55

29 พ.ย.54

จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ณ สํานักอุตุนิยมวิทยาการบิน

12

55

29 ธ.ค.54

เช่าใช้บริการเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง

13

55

2 ธ.ค.54

14
15
16
17

55
55
55
55

30 พ.ย.54
29 พ.ย.54
30 พ.ย.54
28 พ.ย.54

จ้างเหมาบํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ที่สํานัก
อุตุนิยมวิทยาการบิน
จ้างเหมาบํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ
เช่าใช้บริการสื่อสารระบบ GPRS
จ้างเหมาบริการทําความสะอาด ณ สอต.กรุงเทพฯ(เฉลิมพระเกียรติ)

จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเรดาร์แบบดอปเปอร์พร้อม
อุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของกบ.
เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร้ว 4 Mbps

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
48,000.00

วงเงินตามสัญญา
48,000.00

1,700,000.00

วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า
เช่า
สอบราคา

2,933,940.00

1,955,960.00

โดยวิธีพิเศษ

11,337,720.00

11,337,720.00

โดยวิธีพิเศษ

8,667,000.00

4,778,000.00

โดยวิธีพิเศษ

442,980.00

360,804.00

สอบราคา

95,016.00
32,001.00

31,672.00
32,001.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด

77,040.00

77,040.00

เช่า

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระ
บรมราชูปถัมภ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระ
บรมราชูปถัมภ์
บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จํากัด

1,316,448.00

438,816.00

กรณีพิเศษ

403,122.00

403,122.00

กรณีพิเศษ

16,050.00

16,050.00

เช่า

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จํากัด

31,030.00

31,030.00

ตกลงราคา

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จํากัด
บริษัท สยามราชธานี จํากัด
บริษทั เดอะลิงค์ จํากัด
นายอุดม พึงประสงค์

35,845.00
336,000.00
7,576,687.92
18,000.00

35,845.00
313,296.00
2,525,560.00
18,000.00

ตกลงราคา
สอบราคา
โดยวิธีพิเศษ
ตกลงราคา

บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จํากัด

เลขที่สัญญา

วัน/เดือน/ปีที่ทํา
สัญญา

ชื่อสัญญา

คู่สัญญา

18

55

28 พ.ย.54

19

55

8 ธ.ค.54

20
21

55
55

1 ธ.ค.54
9 ธ.ค.54

22

55

19 ธ.ค.54

23
24
25
26
27
28
29

55
55
55
55
55
55
55

24 พ.ย.54
6 ธ.ค.54
13 ธ.ค.54
28 พ.ย.54
1 ธ.ค.54

30

55

22 ธ.ค.54

31

55

20 ธ.ค.54

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
จํากัด
จ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บริษัท เอส.เอส.พี.คลีนนิ่ง แอนด์
เซอร์วิส
เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร
บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จํากัด
เช่าใช้บริการ Plublic IP ระหว่างประเทศ
บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล
ั
จ้างเหมาบํารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุม
บริิ ษัท ยู์ นิทรีโอํ เทคโนโลยี
จํากัด
ความชื้นและอุณหภูมิ
จ้างบํารุงรักษาลิฟท์โดยสาร
บริษัท โกลเด้นเอ็กซ์เพรส จํากัด
จ้างเหมากําจัดปลวกและหนูของอต.
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามธุรภัณฑ์
บริษัท ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จํากัด
เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารจํานวน 17 เครื่อง
จ้างเหมาบริการ Clipping ข่าว
บริษัท เดอะคลิป จํากัด
จ้างเหมาบริการทําความสะอาด สํานักอุตุนิยมวิทยาการบิน
บริษัท โปรแคร์สเปเชียลตี้ จํากัด
จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนําร่องการติดตาม
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จํากัด
จ้างเหมาดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา
บริษัท โธมัส เอ.เอาท์โซซิ่ง เซอร์วิสเซส
จํากัด
จ้างตรวจติดตามประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า รุ่น JOHN DEER ขนาด 150 KVA บริษัท โปรทีม แอนด์ เซลส์ จํากัด

32

55

9 ธ.ค.54

จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าส่องสว่างในกรมอุตุนิยมวิทยา

บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จํากัด

33
34

55
55

19 ธ.ค.54
17 ม.ค.55

35

55

21 ธ.ค.54

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จํากัด
ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
(นายมานิตย์ สมภาคภูมิ)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

36

55

29 ธ.ค.54

37

55

4 มค.55

จ้างเหมาบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)
จ้างเหมาบํารุงรักษาแท่นพิมพ์ออฟเซท ยี่ห้อ MULTI 1860 จํานวน 1
เครื่อง
โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินและเครื่องมือ
ตรวจวัดลมชั้นระดับต่างๆ (Wind Profile)
จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร ยี่ห้อ TOSHIBA ที่อาคาร 50 ปีกรม
อุตุนิยมวิทยา
ซื้อขายแก๊สโฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จํานวน 3,000ท่อ

38
39

55
55

10 ม.ค.55
23 ม.ค.55

เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสาร
ซื้อขายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ Dual 2 ชุด

บริษัท ทีโอที (มหาชน) จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

15 ธ.ค.54

ซื้อขายแบตตอรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS)

บริษัท โกลเด้นเอ็กซ์เพรส จํากัด
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

วงเงินตามสัญญา

วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

41,505.30

41,505.30

ตกลงราคา

1,999,080.00

549,720.00

สอบราคา

834,600.00
513,600.00

277,772.00
171,200.00

เช่า
เช่าโดยวิธีพิเศษ

160,500.00

91,528.00

สอบราคา

77,040.00
25,680.00
30,000.00
30,000.00
1,530,000.00 .044 บาท/ฉบับ
51,360.00
17,120.00
470,304.00
431,112.00
529,152.00
429,201.07
376,212.00
94,053.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
สอบราคา
โดยวิธีพิเศษ
สอบราคา
สอบราคา

20,800.00

20,800.00

ตกลงราคา

29,853.00

29,853.00

ตกลงราคา

99,938.00

99,938.00

ตกลงราคา

109,140.00
9,095.00

90,950.00
9,095.00

สอบราคา
ตกลงราคา

142,845,000.00

ประกวดราคา

52,002.00

52,002.00

ตกลงราคา

282,480.00

282,480.00

สอบราคา

310,000,000.00

300,941,000.00

โดยวิธีพิเศษ
ประกวดราคา

เลขที่สัญญา

วัน/เดือน/ปีที่ทํา
สัญญา

ชื่อสัญญา

40
41
42
43

55
55
55
55

31 ม.ค.55
13 ก.พ.55
8 มี.ค.55
14 มี.ค.55

เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณแผ่นดินไหว
เช่าใช้บริการสื่อสารระบบ GPRS
ซื้อขายอะไหล่ลิฟท์โดยสารพร้อมเปลี่ยน
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อยอร์ค ขนาด 600,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่องที่หอประชุมใหญ่กรมอุตุนิยมวิทยา
ซื้อขายเครื่องวัดความชื้นดินระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ณ กรมอุตุนิยมวิทยา

44
45

55
55

27 มี.ค.55
30 มี.ค.55

46

55

20มี.ค.55

จ้างเหมาบํารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอป
เปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

47

55

20 มี.ค.55

48

55

29 มี.ค.55

49

55

26 มี.ค.55

จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ
และเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบิน
ติดตั้งที่ทางวิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ กบ.
จ้างเหมาบริการทําความสะอาดและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน
27 คน
ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์จํานวน 1 เครื่อง

50

55

51

55

20 เม.ย.55

52
53
54
55
56

55
55
55
55
55

1 มิ.ย.55
2 เม.ย.55
8 พ.ค.55
18 พ.ค.55
2 พ.ค.55

จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบแผ่นดินไหวอัตโนมัติระบบ
ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ
เช่าใช้บริการสื่อสารอิเตอร์เน็ต เพื่อสําหรับระบบตรวจแผ่นดินอัตโนมัติ
ระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ
จ้างเหมาปรับปรุงเตาเผาขยะและโรงคลุมเตาเผาขยะ
จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา จํานวน 2 คน
เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร
จ้างเหมา Clipping ข่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
การเช่าใช้บริการ Public IP

57

55

29 พค.55

จ้างเหมาดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2555

58

55

26 เม.ย.55

ซื้อขายแก้วตวงวัดปริมาณน้ําฝน จํานวน 300 ใบ

คู่สัญญา

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

วงเงินตามสัญญา

วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จํากัด
บริษัท เดอะลิงค์ จํากัด
บริษัท โกลเด้นเอ็กซ์เพรส จํากัด
บริษัท เอส.บี.109 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

63,344.00
2,525,560.00
99,670.50
262,792.00

63,344.00
2,525,560.00
99,670.50
256,800.00

ตกลงราคา
โดยวิธีพิเศษ
ตกลงราคา
สอบราคา

บริษัท ไทยวิกตอรี่ จํากัด
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระ
บรมราชูปถัมภ์
บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จํากัด

699,994.00
877,632.00

699,994.00
877,632.00

สอบราคา
กรณีพิเศษ

5,778,000.00

5,778,000.00

โดยวิธีพิเศษ

บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กเพิร์ท จํากัด

11,337,720.00

11,337,720.00

โดยวิธีพิเศษ

บริษัท เอส.เอส.พี.คลีนนิ่ง แอนด์
เซอร์วิส จํากัด
บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์
จํากัด
บริษัท เอเซียเมท จํากัด

1,465,920.00

1,465,920.00

สอบราคา

280,000.00

235,400.00

สอบราคา

3,911,920.00

3,911,920.00

โดยวิธีพิเศษ

บริษัท เลเยอร์ จํากัด

471,656.00

462,240.00

โดยวิธีพิเศษ

บริษัท เอส.ดี.ภัทร จํากัด
บริษัท เอส.ดี.ภัทร จํากัด
บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จํากัด
บริษัท เดอะคลิป จํากัด
บริษัท เค.เอส.ซี คอมเมอร์เชียล จํากัด

95,123.00
180,000.00
556,400.00
34,240.00
342,400.00

95,123.00
130,533.24
555,544.00
34,240.00
342,400.00

ตกลงราคา
สอบราคา
โดยวิธีพิเศษ
ตกลงราคา
โดยวิธีพิเศษ

บริษัท โธมัส เอ.เอาท์โซซิ่ง เซอร์วิสเซส
จํากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอส พี
กลาส แอนด์ เคมีคอล

250,808.00

250,808.00

โดยวิธีพิเศษ

230,799.00

229,995.00

สอบราคา

เลขที่สัญญา

วัน/เดือน/ปีที่ทํา
สัญญา

59

55

20 เม.ย.55

60
61
62
63

55
55
55
55

6 มิ.ย.55
30 เม.ย.55
25 พ.ค.55
16 พ.ค.55

64

55

16 พ.ค.55

65

55

18 พ.ค.55

66

55

67

55

21 พ.ค..55

68
69

55
55

31 พ.ค.55
31 พ.ค.55

70

55

31 พ.ค.55

71
72
73
74

55
55
55
55

31 พ.ค.55

75
76

55
55

14 มิ.ย.55

77

55

14 มิ.ย.55

6 มิ.ย.55
13 มิ.ย.55

ชื่อสัญญา
จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมบํารุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ
ระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ
ซื้อขายเครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 3 เครื่อง
จ้างเหมาบํารุงรักษาลิฟท์โดยสาร
ซื้ออะไหล่ Power Supply จํานวน 6 รายการ
ซื้อขายเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กําลังส่ง 10 KW แบบ
Solidstate 1 เครื่อง
ซื้อขายโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจลมชั้น
บน 1 เครื่อง
ซื้อขาย POWER SUPPLY

คู่สัญญา
บริษัท จีโนแมทช์ จํากัด

วงเงินตามสัญญา

วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

9,745,800.00

8,670,923.33

โดยวิธีพิเศษ

บริษัท ไอโอ แอ๊ควานซ์ จํากัด
บริษัท โกลเด้นเอ็กซ์เพรส จํากัด
บริษัท ไอโอ แอ๊ควานซ์ จํากัด
บริษัท เอเซียเมท จํากัด

79,180.00
32,100.00
276,434.50
20,000,000.00

58,101.00
32,100.00
261,291.00
19,795,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
สอบราคา
ประกวดราคา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

11,200,000.00

11,149,400.00

ประกวดราคา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์
จํากัด
บริษัท ทีบีเอส เพรส จํากัด

211,860.00

211,860.00

โดยวิธีพิเศษ

285,280.00

สอบราคา

23,712.00

23,712.00

ตกลงราคา

1,498,000.00
5,668,860.00

662,544.00
5,668,860.00

สอบราคา
โดยวิธีพิเศษ

2,889,000.00

2,889,000.00

โดยวิธีพิเศษ

2,520,000.00
770,700.00
414,000.00
1,505,490.00

2,520,000.00
757,560.00
1,505,000.00

โดยวิธีพิเศษ
สอบราคา
สอบราคา
สอบราคา

บริษัท ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช จํากัด
บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จํากัด

1,941,000.00
19,700,000.00

1,941,000.00
19,581,000.00

สอบราคา
ประกวดราคา

บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จํากัด

50,685,000.00

49,862,000.00

ประกวดราคา

จ้างเหมาจัดทําหนังสือรายงานประจําปี 2554
(ภาษาไทย 500 เล่ม)
จ้างตรวจติดตามประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 2 บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
จ้างเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงานและอุปกรณ์
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด
จ้างเหมาบํารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมืออัตโนมัติและเครื่องมือตรวจ บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กเพิร์ท จํากัด
อากาศผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ
จ้างเหมาบํารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอป
บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จํากัด
เปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เช่าใช้บริการสื่อสารระบบ GPRS
ซื้อขายกระดาษกราฟวัดความยาว
จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาสุวรรณภูมิ
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสํารองไฟ (UPS) ห้องควบคุม
ระบบรับ-ส่ง(ชั้น 8)
ซื้อขายบอลลูนตรวจอากาศชั้นบน 2 รายการ
ซื้อขายโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ (AWOS) 1 เครื่องสําหรับใช้ลําปาง
ซื้อขายปรับปรุงระบบหาพิกัดตําแหน่งฟ้าแลบ(Lighting Detection) 1
ระบบ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

บริษัท เดอะลิงค์ จํากัด
บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัท พนาทัศน์ จํากัด
บริษัท โปร-เมทริค ซิสเต็มส์ จํากัด

เลขที่สัญญา

วัน/เดือน/ปีที่ทํา
สัญญา

78

55

79
80
81

55
55
55

29 มิ.ย.55

82

55

28 มิย.55

ชื่อสัญญา

คู่สัญญา

ซื้อขายวัสดุสําหรับเก็บรวบรวมความชื้นในดิน (Access tube) จํานวน 33
อัน
ซื้อขายแบตตอรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) 50 ลูก
บริษัท ไอ อินเตอร์ เทรด จํากัด
จ้างเหมาบํารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตโนมัติ 918 สถานี
บริษัท ไนท แอคเซ็ส จํากัด
ซื้อขายอะไหล่เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวระบบ SPS-1
บริษทั โอแพน (ประเทศไทย) จํากัด
ซื้อขายปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเครื่องมือ บริษัท เอเซียเมท จํากัด
ตรวจอากาศระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) 1 ระบบ ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

วงเงินตามสัญญา

101,692.80
321,000.00
13,973,340.00
75,000,000

วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า
สอบราคา

10,440,000.00
234,000.00

e-Auction

74,193,800

e-Auction

