สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2560
(ชื่อหน่วยงำน) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

ลำดับที่

1

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

โครงการเช่าระบบเครือข่ายกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(1 มกราคม - 30 กันยายน 2561)

จำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธที ซี่ อื้ /จ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

6,650,000

6,750,000

6,750,000

วิธี e-bidding

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) = 6,699,375 บาท

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือก/รำคำ
ทีต่ กลงซือ้ /จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) = 6,650,000 บาท

เสนอถูกต้อง
ตามเงื่อนไข

วส./ฝล. 7/2561
ลว. 28 ธ.ค. 60

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2560
(ชือ่ หน่วยงำน) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1 ซื้อครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ จำนวน 16 รำยกำร

2 ซื้อครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ จำนวน 1 รำยกำร

จ้ำงติดตัง้ สถำนีเครือ่ งช่วยเดินอำกำศ
3 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 สถำนี

จำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีทซี่ ื้อ/จ้ำง

21,555,150 22,997,000 22,997,000 วิธี e-bidding

473,000

22,997,000 22,997,000 วิธี e-bidding

57,500,000 60,000,000 60,000,000

วิธีพิเศษ

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

1. บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิง้ จำกัด
= 22,571,650 บำท
2. บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด
= 21,238,644 บำท
1. บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้ำเทค จำกัด
= 480,000 บำท
2. บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด
= 481,500 บำท
บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย
จำกัด = 57,793,000 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซื้อ/จ้ำง

เหตุผลที่ เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
คัดเลือกโดย สัญญำหรือข้อตกลง
สรุป
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค
จำกัด = 21,555,150 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 5/2561
ลว. 1 ธ.ค. 60

บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้ำเทค
จำกัด = 473,000 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 6/2561
ลว. 1 ธ.ค. 60

บริษัท วิทยุกำรบินแห่ง
ประเทศไทย จำกัด
= 57,500,000 บำท

เสนอถูกต้อง
ตำมเงือ่ นไข

คภ./ฝล. 7/2561
ลว. 8 ธ.ค. 60

บริษัท เชียงแสง มอเตอร์
จำกัด = 4,750,800 บำท

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 9/2561
ลว. 27 ธ.ค. 60

1. บริษัท สยำมนิสสัน มหำนคร จำกัด
= 18,614,000 บำท
2. บริษัท แสงฟ้ำอีซูซุเซลส์ จำกัด
= 25,099,418 บำท
4

ซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน 8 รำยกำร

4,750,800 30,548,000 30,548,000 วิธี e-bidding

3. บริษัท โตโยต้ำ เภตรำ จำกัด
= 18,616,100 บำท
4. บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด
= 11,687,440 บำท
5. บริษัท เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ จำกัด
= 4,761,500 บำท

ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

5

ซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน 8 รำยกำร

6

ซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน 8 รำยกำร

7

ซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน 8 รำยกำร

จำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีทซี่ ื้อ/จ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซื้อ/จ้ำง

1. บริษัท สยำมนิสสัน มหำนคร จำกัด
= 18,614,000 บำท
2. บริษัท แสงฟ้ำอีซูซุเซลส์ จำกัด
= 25,099,418 บำท
บริษัท โตโยต้ำ เภตรำ จำกัด
3. บริษัท โตโยต้ำ เภตรำ จำกัด
3,096,000 30,548,000 30,548,000 วิธี e-bidding
= 3,096,000 บำท
= 18,616,100 บำท
4. บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด
= 11,687,440 บำท
5. บริษัท เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ จำกัด
= 4,761,500 บำท
1. บริษัท สยำมนิสสัน มหำนคร จำกัด
= 18,614,000 บำท
2. บริษัท แสงฟ้ำอีซูซุเซลส์ จำกัด
= 25,099,418 บำท
บริษัท สยำมนิสสัน มหำนคร
3. บริษัท โตโยต้ำ เภตรำ จำกัด
806,000 30,548,000 30,548,000 วิธี e-bidding
จำกัด = 806,000 บำท
= 18,616,100 บำท
4. บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด
= 11,687,440 บำท
5. บริษัท เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ จำกัด
= 4,761,500 บำท
1. บริษัท สยำมนิสสัน มหำนคร จำกัด
= 18,614,000 บำท
2. บริษัท แสงฟ้ำอีซูซุเซลส์ จำกัด
= 25,099,418 บำท
บริษัท แสงฟ้ำ อีซูซุ เซลส์
3. บริษัท โตโยต้ำ เภตรำ จำกัด
3,789,940 30,548,000 30,548,000 วิธี e-bidding
จ
ำกัด = 3,789,940 บำท
= 18,616,100 บำท

เหตุผลที่ เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
คัดเลือกโดย สัญญำหรือข้อตกลง
สรุป
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 10/2561
ลว. 27 ธ.ค. 60

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 11/2561
ลว. 27 ธ.ค. 60

รำคำต่ำสุด

คภ./ฝล. 12/2561
ลว. 27 ธ.ค. 60

ลำดับ
งำนทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่ ซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
7
จำนวน 8 รำยกำร

จำนวนเงิน วงเงินทีจ่ ะซื้อ
รำคำกลำง วิธีทซี่ ื้อ/จ้ำง
ตำมสัญญำ
หรือจ้ำง
3,789,940 30,548,000 30,548,000 วิธี e-bidding

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซื
ง
บริษัท แสงฟ้
ำ อี้อซ/จู้ซุ ำเซลส์
จำกัด = 3,789,940 บำท

4. บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด
= 11,687,440 บำท
5. บริษัท เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ จำกัด
= 4,761,500 บำท

เหตุผลที่ เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
คัดเลือกโดย สัญญำหรือข้อตกลง
สรุปำสุด คภ./ฝล.
ในกำรซื้อ12/2561
หรือจ้ำง
รำคำต่
ลว. 27 ธ.ค. 60

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2560
(ชื่อหน่วยงำน) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

จ้างผลิตและเผยแพร่ขอ้ ความ
1 ประชาสัมพันธ์สื่อกลางแจ้ง (Billboard)
จานวน 1 งาน
จ้างผลิตและเผยแพร่ขอ้ ความประชาสัมพันธ์
2
จานวน 1 งาน

จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว
3
จานวน 1 งาน
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การฝึกบิน
4 ทบทวนประจาปี ผ่านกิจกรรมสื่อมวลชน
สัญจร จานวน 1 งาน

จำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

99,510

99,510

490,000

495,000

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธที ซี่ อื้ /จ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

เหตุผลที่
ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือก/รำคำทีต่ ก
คัดเลือกโดย
ลงซือ้ /จ้ำง
สรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องใบสัง่
ซือ้ /ใบสัง่ จ้ำง

99,510

บริษัท เวอร์ทิว แมนเนจเม้นท์ จากัด บริษัท เวอร์ทิว แมนเนจเม้นท์
วิธเี ฉพาะเจาะจง
= 99,510 บาท
จากัด = 99,510 บาท

ใบสั่งจ้าง เล่มที่ จ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 005/2561
ตามเงื่อนไข
ลว. 12 ธ.ค. 60

99,510

99,510

บริษัท สยามรัฐ จากัด = 99,510
วิธเี ฉพาะเจาะจง
บาท

บริษัท สยามรัฐ จากัด
= 99,510 บาท

ใบสั่งจ้าง เล่มที่ จ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 006/2561
ตามเงื่อนไข
ลว. 20 ธ.ค. 60

490,000

บริษัท เพ็ญประภรรณ์ จากัด
490,000 วิธเี ฉพาะเจาะจง
= 490,000 บาท

บริษัท เพ็ญประภรรณ์ จากัด
= 490,000 บาท

ใบสั่งจ้าง เล่มที่ จ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 007/2561
ตามเงื่อนไข
ลว. 29 ธ.ค. 60

495,000

บริษัท ภูผา แอดเวอร์ไทซิ่ง จากัด
495,000 วิธเี ฉพาะเจาะจง
= 495,000 บาท

บริษัท ภูผา แอดเวอร์ไทซิ่ง
จากัด = 495,000 บาท

ใบสั่งจ้าง เล่มที่ จ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 008/2561
ตามเงื่อนไข
ลว. 29 ธ.ค. 60

99,510

