สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2561
(ชื่อหน่วยงำน) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ซื้อโครงกำรพัฒนำระบบประเมินผลกำร
1 ปฏิบัตงิ ำนฝนหลวง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ระบบ

ซื้อโครงกำรระบบตรวจสอบและเฝ้ำระวัง
เครือข่ำย กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร แขวง
2
ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร
จำนวน 1 ระบบ

ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำพร้อมติดตั้ง
3 ตำบลยำงเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 1 เครื่อง

ซื้อโครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ฝนหลวงเพื่อรองรับกำรบูรณำกำรข้อมูล
4
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 1 ระบบ

จำนวนเงินตำม
สัญญำ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีที่ซื้อ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

1. บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น
จำกัด = 11,195,000 บำท
11,000,000

11,225,000

11,225,000 วิธี e-bidding
2. บริษัท ดิจิตอล ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด
= 11,091,000 บำท
1. บริษัท พีเพิลแวร์ จำกัด
= 16,264,000 บำท

16,164,000

16,400,000

16,399,997 วิธี e-bidding
2. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด
= 16,338,900 บำท

1,525,000

1,528,900

1,258,900 วิธี e-bidding

1. บริษัท จีโนแมทช์ จำกัด
= 1,525,000 บำท
2. บริษัท มำร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด
= 1,528,000 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซื้อ/จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

บริษัท ดิจิตอล ไอที คอนซัลติ้ง
จำกัด = 11,000,000 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 21/2561
ลว. 5 มี.ค. 61

บริษัท พีเพิลแวร์ จำกัด
= 16,164,000 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 22/2561
ลว. 5 มี.ค. 61

บริษัท จีโนแมทช์ จำกัด
= 1,525,000 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 23/2561
ลว. 8 มี.ค. 61

บริษัท ไอทีฟอร์เวิร์ด จำกัด
= 15,000,000 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 24/2561
ลว. 8 มี.ค. 61

1. บ. เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอมมูนิเคชั่น จก. = 15,397,300 บำท
15,000,000

15,421,000

15,410,140 วิธี e-bidding

2. บริษัท ไอทีฟอร์เวิร์ด จำกัด
= 15,122,800 บำท
3. บริษัท ซุปเปอร์เบส เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด = 15,294,000 บำท

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ซื้อโครงกำรฝนหลวงคลำวน์เพื่อบริหำรจัดกำร
ข้อมูล กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
5
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร
จำนวน 1 ระบบ
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สงู สุดไม่ต่ำกว่ำ
6
170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 คัน

7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รำยกำร

จำนวนเงินตำม
สัญญำ

35,350,000

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

36,050,000

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จำกัด
= 35,650,000 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 25/2561
ลว. 12 มี.ค. 61

บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์
จำกัด = 1,890,000 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 26/2561
ลว. 16 มี.ค. 61

1. บริษัท อินฟอร์เจนดำต้ำซิสเท็ม จำกัด
= 2,084,681 บำท
2. บริษัท เมเนจจิ้ง อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จำกัด = 2,485,700 บำท
3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จำกัด
= 1,243,000 บำท
4. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท
3,094,000 วิธี e-bidding
จำกัด = 1,373,809 บำท
= 1,917,409 บำท
5. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด
= 866,700 บำท
6. บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด
= 1,989,981 บำท
7. บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด
จำกัด = 133,429 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 27/2561
ลว. 27 มี.ค. 61

รำคำกลำง

วิธีที่ซื้อ/จ้ำง

36,050,000 วิธี e-bidding

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

1. บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น
จำกัด = 35,650,000 บำท
2. บริษัท ทรีโอ แอคเซส จำกัด
= 35,790,000 บำท
1. บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด
= 1,916,156 บำท

1,890,000

1,920,000

1,920,000 วิธี e-bidding
2. บริษัท แสงฟ้ำอีซูซุเซลส์ จำกัด
= 1,919,580 บำท

1,373,809

3,094,000

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซื้อ/จ้ำง

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

8 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รำยกำร

9 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร

จำนวนเงินตำม
สัญญำ

131,200

133,429

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

3,094,000

3,094,000

รำคำกลำง

วิธีที่ซื้อ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

1. บริษัท อินฟอร์เจนดำต้ำซิสเท็ม จำกัด
= 2,084,681 บำท
2. บริษัท เมเนจจิ้ง อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จำกัด = 2,485,700 บำท
3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จำกัด
= 1,243,000 บำท
4. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด
3,094,000 วิธี e-bidding
= 1,917,409 บำท
5. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด
= 866,700 บำท
6. บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด
= 1,989,981 บำท
7. บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด
จำกัด = 133,429 บำท
1. บริษัท อินฟอร์เจนดำต้ำซิสเท็ม จำกัด
= 2,084,681 บำท
2. บริษัท เมเนจจิ้ง อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จำกัด = 2,485,700 บำท
3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จำกัด
= 1,243,000 บำท
4. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด
3,094,000 วิธี e-bidding
= 1,917,409 บำท
5. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด
= 866,700 บำท
6. บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด
= 1,989,981 บำท
7. บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด
จำกัด = 133,429 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซื้อ/จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

บริษัท เมเนจจิ้ง อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จำกัด
= 131,200 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 28/2561
ลว. 27 มี.ค. 61

บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์
ยูไนเต็ด จำกัด
= 133,429 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 29/2561
ลว. 27 มี.ค. 61

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร

ซื้อรถพยำบำล (รถตู)้ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สงู สุดไม่
11
ต่ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ ตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
จ้ำงตรวจซ่อมใหญ่อำกำศยำนรำยกำรซ่อม
12 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องยนต์ ARRIEL 1D1
จำนวน 3 รำยกำร

จำนวนเงินตำม
สัญญำ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีที่ซื้อ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซื้อ/จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 30/2561
ลว. 27 มี.ค. 61

540,778

3,094,000

1. บริษัท อินฟอร์เจนดำต้ำซิสเท็ม จำกัด
= 2,084,681 บำท
2. บริษัท เมเนจจิ้ง อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จำกัด = 2,485,700 บำท
3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จำกัด
= 1,243,000 บำท
4. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด บริษัท อินฟอร์เจนดำต้ำซิสเท็ม
3,094,000 วิธี e-bidding
จำกัด = 540,778 บำท
= 1,917,409 บำท
5. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด
= 866,700 บำท
6. บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด
= 1,989,981 บำท
7. บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด
จำกัด = 133,429 บำท

1,980,000

2,000,000

2,000,000 วิธี e-bidding

5,259,500

9,730,000

9,730,000

วิธีพิเศษ

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด
= 1,989,000 บำท
1. บริษัท ริชมอนด์ จำกัด
= 5,279,000 บำท
2. บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
= 8,635,200 บำท

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด
= 1,980,000 บำท

เสนอถูกต้อง คภ./ฝล. 31/2561
ตำมเงื่อนไข ลว. 27 มี.ค. 61

บริษัท ริชมอนด์ จำกัด
= 5,259,500 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 32/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จำนวนเงินตำม
สัญญำ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ตำบลนครสวรรค์ออก
13 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 7 รำยกำร

11,963,600

21,900,000

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ตำบลนครสวรรค์ออก
14 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 2 รำยกำร

4,620,000

21,900,000

ซื้อรถบรรทุกติดเคลนแบบรถบรรทุก 10 ล้อ
ขับเคลื่อนสองเพลำ พร้อมเคลนพับ ขนำดไม่ต่ำ
15 กว่ำ 20 ตัน-เมตร ตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 1 คัน

4,896,000

6,152,500

รำคำกลำง

วิธีที่ซื้อ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซื้อ/จ้ำง

1. บริษัท สยำมเทลเทค จำกัด
= 16,766,900 บำท
2. บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
= 20,341,000 บำท
บริษัท สยำมเทลเทค จำกัด
21,900,000 วิธีพิเศษ
3. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์ = 11,963,600 บำท
จำกัด = 14,796,000 บำท
4. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จำกัด
= 24,633,800 บำท
1. บริษัท สยำมเทลเทค จำกัด
= 16,766,900 บำท
2. บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
= 20,341,000 บำท
บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
21,900,000 วิธีพิเศษ
= 4,620,000 บำท
3. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์
จำกัด = 14,796,000 บำท
4. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จำกัด
= 24,633,800 บำท
1. บริษัท ชัยนันท์อิควิปเม้นท์ จำกัด
= 4,896,000 บำท
2. บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด บริษัท ชัยนันท์อิควิปเม้นท์
6,150,000 วิธี e-bidding
จำกัด = 4,896,000 บำท
= 6,121,000 บำท
3. บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด
= 5,582,725 บำท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 33/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 34/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 35/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จ้ำงตรวจซ่อมใหญ่อำกำศยำนรำยกำรซ่อม
16 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CESSNA
CARAVAN จำนวน 8 รำยกำร

จำนวนเงินตำม
สัญญำ

505,600

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

1,449,700

รำคำกลำง

1,449,700

วิธีที่ซื้อ/จ้ำง

วิธีพิเศษ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
1. บริษัท สยำมเอวีเอชั่น จำกัด
= 215,926 บำท
2. บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
= 925,600 บำท
3. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์
จำกัด = 901,300 บำท
4. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จำกัด
= 1,107,400 บำท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
= 505,600 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 36/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ท
เนอร์ จำกัด = 336,800 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 37/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซื้อ/จ้ำง

5. บริษัท เอ็นเอเอส เอวิเอชั่น (ประเทศ
ไทย) จำกัด = 634,993.75 บำท

จ้ำงตรวจซ่อมใหญ่อำกำศยำนรำยกำรซ่อม
17 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CESSNA
CARAVAN จำนวน 8 รำยกำร

336,800

1,449,700

1,449,700

วิธีพิเศษ

6. บริษัท ไทยเอวิเอชั่น แมนเนจเม้นท์
(แทมโก้) จำกัด = 608,509 บำท
1. บริษัท สยำมเอวีเอชั่น จำกัด
= 215,926 บำท
2. บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
= 925,600 บำท
3. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์
จำกัด = 901,300 บำท
4. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จำกัด
= 1,107,400 บำท
5. บริษัท เอ็นเอเอส เอวิเอชั่น (ประเทศ
ไทย) จำกัด = 634,993.75 บำท
6. บริษัท ไทยเอวิเอชั่น แมนเนจเม้นท์
(แทมโก้) จำกัด = 608,509 บำท

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ตำบลคลองหนึ่ง
18 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
จำนวน 3 รำยกำร

จ้ำงตรวจซ่อมใหญ่อำกำศยำนรำยกำรตรวจซ่อม
19 ใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ GARRETT
MODEL TPE331-10R-513C จำนวน 1 เครื่อง

จ้ำงตรวจซ่อมใหญ่อำกำศยำนรำยกำรตรวจซ่อม
20 ใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ HARTZELL
MODEL HC-B4TN-5FL จำนวน 4 ชุด

จ้ำงตรวจซ่อมใหญ่อำกำศยำนรำยกำรตรวจ
21 ซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ GENEAL
ELECTRIC MODEL CT7-9C จำนวน 1 เครื่อง

จ้ำงตรวจซ่อมใหญ่อำกำศยำนรำยกำรตรวจซ่อม
22 ใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ DOWTY
MODEL R334/4-82-F/13 จำนวน 2 ชุด

จำนวนเงินตำม
สัญญำ

1,680,400

3,165,000

8,240,000

10,200,000

4,280,000

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

2,838,200

5,387,000

5,268,000

16,500,000

2,114,000

รำคำกลำง

2,838,200

5,387,000

5,268,000

16,500,000

2,114,000

วิธีที่ซื้อ/จ้ำง

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
1. บริษัท สยำมเอวีเอชั่น จำกัด
= 2,560,189 บำท
2. บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
= 2,392,400 บำท
3. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์
จำกัด = 2,505,000 บำท
1. บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี. เอนเตอร์ไพรส์
(ไทย) จำกัด = 4,146,000 บำท
2. บริษัท เอ็นพี เอวิเอชั่น ซัพพลำย
จำกัด = 3,165,000 บำท
3. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์
จำกัด = 3,953,240 บำท
1. บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี. เอนเตอร์ไพรส์
(ไทย) จำกัด = 8,240,000 บำท
2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์
จำกัด = 3,475,000 บำท
1. บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี. เอนเตอร์ไพรส์
(ไทย) จำกัด = 10,200,000 บำท
2. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จำกัด
= 26,878,000 บำท
3. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์
จำกัด = 3,560,000 บำท
1. บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี. เอนเตอร์ไพรส์
(ไทย) จำกัด = 4,280,000 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซื้อ/จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ท
เนอร์ จำกัด
= 1,680,400 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 38/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

บริษัท เอ็นพี เอวิเอชั่น
ซัพพลำย จำกัด
= 3,165,000 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 39/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี. เอนเตอร์
ไพรส์ (ไทย) จำกัด
= 8,240,000 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 40/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี. เอนเตอร์
ไพรส์ (ไทย) จำกัด
= 10,200,000 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 41/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี. เอนเตอร์
ไพรส์ (ไทย) จำกัด
= 4,280,000 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 42/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จำนวนเงินตำม
สัญญำ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีที่ซื้อ/จ้ำง

จ้ำงตรวจซ่อมใหญ่อำกำศยำนรำยกำรซ่อม
23 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CN235-220
จำนวน 2 รำยกำร

1,420,000

1,856,400

1,856,400

วิธีพิเศษ

จ้ำงตรวจซ่อมใหญ่อำกำศยำนรำยกำรซ่อม
24 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CN235-220
จำนวน 2 รำยกำร

577,700

1,856,400

1,856,400

วิธีพิเศษ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซื้อ/จ้ำง

1. บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
= 2,162,000 บำท
2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์
จำกัด = 2,050,100 บำท
บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
= 1,420,000 บำท
3. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จำกัด
= 4,840,800 บำท
4. บริษัท เอ็นเอเอส เอวิเอชั่น (ประเทศ
ไทย) จำกัด = 1,334,264.86 บำท
1. บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
= 2,162,000 บำท
2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์
จำกัด = 2,050,100 บำท
บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ท
3. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จำกัด
เนอร์ จำกัด = 577,700 บำท
= 4,840,800 บำท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 43/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 44/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 45/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 46/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

4. บริษัท เอ็นเอเอส เอวิเอชั่น (ประเทศ
ไทย) จำกัด = 1,334,264.86 บำท
ซื้อโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
25 กล้องวงจรปิด กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
จำนวน 1 โครงกำร
จ้ำงโครงกำรพัฒนำระบบสำนักงำนฝนหลวง
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำน
26
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 1 ระบบ

4,220,000

14,270,000

4,280,000

24,376,000

1. บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด =
4,280,000 วิธี e-bidding 4,229,000 บำท
2. บริษัท คำซิสมำ จำกัด
= 4,254,000 บำท

บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
= 4,220,000 บำท

1. บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต
บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิม
จำกัด = 14,470,770 บำท
14,670,770 วิธี e-bidding
ปอร์ต จำกัด
=
2. บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด
14,270,000 บำท
= 13,700,000 บำท

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จำนวนเงินตำม
สัญญำ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีที่ซื้อ/จ้ำง

จ้ำงตรวจซ่อมใหญ่อำกำศยำนรำยกำรซ่อม
27 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA
จำนวน 16 รำยกำร

3,392,100

8,908,800

8,908,800

วิธีพิเศษ

จ้ำงตรวจซ่อมใหญ่อำกำศยำนรำยกำรซ่อม
28 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA
จำนวน 7 รำยกำร

1,700,000

8,908,800

8,908,800

วิธีพิเศษ

จ้ำงตรวจซ่อมใหญ่อำกำศยำนรำยกำรซ่อม
29 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA
จำนวน 8 รำยกำร

1,606,600

8,908,800

8,908,800

วิธีพิเศษ

ประกวดรำคำจ้ำงระบบบริหำรจัดกำรสนับสนุน
ด้ำนกำรบิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร
30 กรุงเทพมหำนคร จำนวน 1 ระบบ

13,230,000

15,000,000

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
1. บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
= 1,700,000 บำท
2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์
จำกัด = 3,392,100 บำท
3. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จำกัด
= 1,606,600 บำท
1. บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
= 1,700,000 บำท
2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์
จำกัด = 3,392,100 บำท
3. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จำกัด
= 1,606,600 บำท
1. บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
= 1,700,000 บำท
2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์
จำกัด = 3,392,100 บำท
3. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จำกัด
= 1,606,600 บำท

วิธี ประกวด
รำคำ
บริษัท บี.เอส.จี อินโนเวชั่น จำกัด =
15,000,000
อิเล็กทรอนิกส์ 13,330,000 บำท
(e-bidding)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซื้อ/จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ท
เนอร์ จำกัด
= 3,392,100 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 47/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
= 1,700,000 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 48/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จำกัด
= 1,606,600 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 49/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

บริษัท บี.เอส.จี อินโนเวชั่น
จำกัด = 13,230,000 บำท

ถูกต้องตำม คภ./ฝล. 50/2561
เงื่อนไข
ลว. 30 มี.ค. 61

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2561
(ชื่อหน่วยงำน) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จำนวนเงินตำม
สัญญำ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีที่ซื้อ/จ้ำง

เหตุผลที่
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่ตก
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
คัดเลือกโดย
ลงซื้อ/จ้ำง
สรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จากัด =
2,632,067 บาท
1

ซื้ออะไหล่เครื่องบิน CARAVAN จานวน 11 รายการ

432,145

2,971,497

2,971,497

วิธีพิเศษ

2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จากัด = 2,140,280 บาท

บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จากัด =
432,145 บาท

ราคาต่าสุด

วส./ฝล. 10/2561
ลว. 29 มี.ค. 61

บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จากัด = 64,090 บาท

ราคาต่าสุด

วส./ฝล. 11/2561
ลว. 29 มี.ค. 61

บริษัท ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮ
ลดิ้ง จากัด = 1,795,875 บาท

ราคาต่าสุด

วส./ฝล. 12/2561
ลว. 29 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ =
1,000,000 บาท

ถูกต้องตาม
เงื่อนไข

วส./ฝล. 13/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

3. บริษัท ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง
จากัด = 2,549,670 บาท
1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จากัด =
2,632,067 บาท
2

ซื้ออะไหล่เครื่องบิน CARAVAN จานวน 3 รายการ

64,090

2,971,497

2,971,497

วิธีพิเศษ

2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จากัด = 2,140,280 บาท
3. บริษัท ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง
จากัด = 2,549,670 บาท
1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จากัด =
2,632,067 บาท

3 ซื้ออะไหล่เครื่องบิน CARAVAN จานวน 13 รายการ

1,795,875

2,971,497

2,971,497

วิธีพิเศษ

2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จากัด = 2,140,280 บาท
3. บริษัท ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง
จากัด = 2,549,670 บาท

จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทา โครงการประเมินประสิทธิผล
4 การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการการบินเกษตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 1 งาน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ =
1,000,000 บาท

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2561
(ชื่อหน่วยงำน) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จำนวนเงินตำม
สัญญำ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีที่ซื้อ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซื้อ/จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

ราคาตาสุด

ทด./ฝล. 4/2561
ลว. 27 มี.ค. 61

1. บริษัท เพนต้า ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
= 43,503,000 บาท
2. บริษัท เจพีเอสกรุ๊ป จากัด
= 43,290,000 บาท
จ้างก่อสร้างโรงเก็บเครืองบินทีสนามบิน
1 นครสวรรค์ ตาบลนครสวรรค์ออก อ.เมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 1 หลัง

40,750,000

50,000,000

3. ห้างหุ้นส่วนจากัด สุนิสาจุฬารัตน์การ
50,000,000 วิธี e-bidding
โยธา = 44,022,000 บาท
4. บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984)
จากัด = 42,800,000 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจากัดศิริชัยบึงสามพัน
= 44,388,000 บาท

บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์
(1984) จากัด
= 40,750,000 บาท

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2561
(ชื่อหน่วยงำน) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
ลำดับ
ที่

จำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

197,950

197,950

197,950 วิธีตกลงราคา

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
2
จานวน 29 รายการ

493,198.31

495,000

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
495,000 วิธีตกลงราคา จากัด (มหาชน)
= 493,198.31 บาท

3 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน ๕๑ รายการ

46,173.85 46,173.85 46,173.85 วิธีตกลงราคา

1

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

จ้างจัดนิทรรศการในงานมหกรรมคืนชีวิต
ให้ผืนดิน ครั้งที่ 12 จานวน 1 งาน

รำคำกลำง

วิธีทซี่ อื้ /จ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

บริษัท ฟีลฟรี อินดี เพนเดนซ์ จากัด
= 197,950 บาท

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
= 46,173.85 บาท

เหตุผลที่
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก/รำคำทีต่ ก
คัดเลือกโดย
ลงซือ้ /จ้ำง
สรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
ใบสั่งซือ้ /ใบสั่งจ้ำง

บริษัท ฟีลฟรี อินดี เพนเดนซ์
จากัด = 197,950 บาท

ใบสั่งจ้าง เล่มที่ จ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 022/2561
ตามเงื่อนไข
ลว. 12 มี.ค. 61

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
= 493,198.31 บาท

ใบสั่งซื้อ เล่มที่ จ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 009/2561
ตามเงื่อนไข
ลว. 26 มี.ค. 61

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
= 46,173.85 บาท

ใบสั่งซื้อ เล่มที่ จ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 009/2561
ตามเงื่อนไข
ลว. 26 มี.ค. 61

