สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
(ชื่อหน่วยงำน) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 66 รำยกำร
ซื้อกระดำษถ่ำยเอกสำร A 4
2
จำนวน 1,000 รีม
3

ซื้อแฟ้มเอกสำร สันกว้ำง ขนำด 3 นิว้
จำนวน 600 เล่ม

4 จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

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

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
= 74,284.60 บำท

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
= 74,284.60 บำท

ใบสั่งซื้อ เล่มที่ ซ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 006/2561
ตำมเงื่อนไข
ลว. 6 ก.พ. 61

บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด
วิธเี ฉพำะเจำะจง
= 96,300 บำท

บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด
= 96,300 บำท

ใบสั่งซื้อ เล่มที่ ซ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 007/2561
ตำมเงื่อนไข
ลว. 6 ก.พ. 61

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
= 51,000.48 บำท

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
= 51,000.48 บำท

ใบสั่งซื้อ เล่มที่ ซ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 008/2561
ตำมเงื่อนไข
ลว. 15 ก.พ. 61

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด
= 6,955 บำท

ใบสั่งจ้ำง เล่มที่ จ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 015/2561
ตำมเงื่อนไข
ลว. 9 ก.พ. 61

บริษัท สยำมรัฐ จำกัด
= 99,510 บำท

ใบสั่งจ้ำง เล่มที่ จ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 016/2561
ตำมเงื่อนไข
ลว. 16 ก.พ. 61

นำงสำวสุกนั ยำ เฉลิมสุข
= 13,500 บำท

ใบสั่งจ้ำง เล่มที่ จ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 017/2561
ตำมเงื่อนไข
ลว. 20 ก.พ. 61

บริษัท สยำมเศรษฐกิจ จำกัด
= 55,000 บำท

ใบสั่งจ้ำง เล่มที่ จ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 018/2561
ตำมเงื่อนไข
ลว. 21 ก.พ. 61

จำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธที ซี่ อื้ /จ้ำง

74,284.60

85,000

85,000

วิธเี ฉพำะเจำะจง

96,300

96,300

96,300

51,000.48 51,000.48 51,000.48 วิธเี ฉพำะเจำะจง

6,955

6,955

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด
6,955 วิธเี ฉพำะเจำะจง
= 6,955 บำท

จ้ำงผลิตและเผยแพร่บทควำม
5 ประชำสัมพันธ์ทำงหนังสือพิมพ์รำยวัน
จำนวน 1 งำน

99,510

99,510

บริษัท สยำมรัฐ จำกัด
99,510 วิธเี ฉพำะเจำะจง
= 99,510 บำท

จ้ำงซ่อมแซมประตูบริเวณหน้ำอำคำร
6 หม่อมรำชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล
จำนวน 1 งำน

13,500

13,500

13,500 วิธเี ฉพำะเจำะจง

จ้ำงผลิตและเผยแพร่บทควำม
7 ประชำสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ จำนวน 1
งำน

55,000

55,000

55,000

นำงสำวสุกนั ยำ เฉลิมสุข
= 13,500 บำท

บริษัท สยำมเศรษฐกิจ จำกัด
วิธเี ฉพำะเจำะจง
= 55,000 บำท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องใบสัง่
ซือ้ /ใบสัง่ จ้ำง

ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

จ้ำงผลิตและเผยแพร่บทควำม
8 ประชำสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ จำนวน 1
งำน
จ้ำงผลิตและเผยแพร่บทควำม
9 ประชำสัมพันธ์ในหนังสือนิตยำสำร
จำนวน 1 งำน
จ้ำงผลิตและเผยแพร่กำรสนทนำทำง
10
รำยกำรวิทยุในระบบ FM จำนวน 1 งำน

จำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธที ซี่ อื้ /จ้ำง

50,000

50,000

50,000

วิธเี ฉพำะเจำะจง

96,300

98,000

96,300

98,000

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

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

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องใบสัง่
ซือ้ /ใบสัง่ จ้ำง

ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญหนังสือพิมพ์
สยำมวิเครำะห์ = 50,000 บำท

ใบสั่งจ้ำง เล่มที่ จ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 019/2561
ตำมเงื่อนไข
ลว. 21 ก.พ. 61

96,300

บริษัท ฟิลฟรี อินดี เพนเดนซ์
วิธเี ฉพำะเจำะจง
= 96,300 บำท

บริษัท ฟิลฟรี อินดี เพนเดนซ์
= 96,300 บำท

ใบสั่งจ้ำง เล่มที่ จ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 020/2561
ตำมเงื่อนไข
ลว. 22 ก.พ. 61

98,000

สำนักประชำสัมพันธ์ อะโกรคอม
วิธเี ฉพำะเจำะจง
มิวนิกำ้ = 98,000 บำท

สำนักประชำสัมพันธ์ อะโกร
คอมมิวนิกำ้ = 98,000 บำท

ใบสั่งจ้ำง เล่มที่ จ.001
เสนอถูกต้อง
เลขที่ 021/2561
ตำมเงื่อนไข
ลว. 22 ก.พ. 61

ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญหนังสือพิมพ์
สยำมวิเครำะห์ = 50,000 บำท

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
(ชือ่ หน่วยงำน) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
ลำดับ
ที่

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีที่ซื้อ/จ้ำง

จ้างปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบ
1 ประจาที่ ชนิดทางานอัตโนมัติ ความถี่
1,680 MHz จานวน 2 ชุด

39,598,000

40,000,000

40,000,000

วิธีพิเศษ

หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
= 39,598,000 บาท

หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
= 39,598,000 บาท

เสนอถูกต้อง คภ./ฝล. 14/2561
ตามเงื่อนไข
ลว. 1 ก.พ. 61

ซื้อระบบติดตามอากาศยานแบบแสดงการ
2 ติดตามบนแผนที่เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน
จานวน 1 ระบบ

191,300,000 192,000,000 192,000,000

วิธีพิเศษ

หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
= 191,300,000 บาท

หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
= 191,300,000 บาท

เสนอถูกต้อง คภ./ฝล. 15/2561
ตามเงื่อนไข
ลว. 1 ก.พ. 61

บริษัท สกายเทค อีควิปเม้นท์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
= 2,500,000 บาท

ราคาต่าสุด

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซื้อ/จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

จำนวนเงินตำม
สัญญำ

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด พีพีพี แอสโซซิเอท
= 3,100,000 บาท

ซื้อถังตักน้าดับเพลิงในอากาศ พร้อมติดตั้งเดิน
สายไฟ (Wiring) และ Cargo Hook ตาบล
3
คลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จานวน 1 ถัง

2,500,000

ซื้อเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่
4 ชนิดทางานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz
จานวน 1 ชุด

44,330,000

45,000,000

45,000,000

วิธีพิเศษ

หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
= 44,330,000 บาท

หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
= 44,330,000 บาท

เสนอถูกต้อง คภ./ฝล. 17/2561
ตามเงื่อนไข ลว. 12 ก.พ. 61

ซื้อเครื่องตรวจอากาศชั้นแบบคลื่นสั้น
ชนิดเคลื่อนที่ จานวน 1 ชุด

33,970,000

35,000,000

35,000,000

วิธีพิเศษ

หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
= 33,970,000 บาท

หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
= 33,970,000 บาท

เสนอถูกต้อง คภ./ฝล. 18/2561
ตามเงื่อนไข ลว. 14 ก.พ. 61

หจก. ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
= 1,485,000 บาท

ราคาต่าสุด

5

6,000,000

2. บริษัท สกายเทค อีควิปเม้นท์ แอนด์
5,885,000 วิธี e-bidding
เซอร์วิส จากัด = 2,500,000 บาท

คภ./ฝล. 16/2561
ลว. 2 ก.พ. 61

3. บริษัท วี.พี. ดีเฟส์น โปรดักส์ จากัด
= 5,885,000 บาท

1. หจก. ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
= 1,485,000 บาท
2. บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จากัด
= 1,635,000 บาท
6 ซื้อถังวัดน้าฝนแบบอัตโนมัติ จานวน 50 ถัง

1,485,000

2,675,000

2,675,000 วิธี e-bidding

3. บริษัท เซิร์นเทค จากัด
= 2,497,380 บาท

คภ./ฝล. 19/2561
ลว. 20 ก.พ. 61

ลำดับ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
6 ซื้อถังวัดน้าฝนแบบอัตโนมัติ จานวน 50 ถัง

จำนวนเงินตำม
สัญญำ
1,485,000

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
2,675,000

รำคำกลำง วิธีที่ซื้อ/จ้ำง
2,675,000 วิธี e-bidding

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซืฟ้อิค/จ้รีำเสิงร์ช
หจก. ไซแอนติ
= 1,485,000 บาท

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่
ของสัญญำหรือ
คัดเลือกโดย
ข้
อตกลงในกำรซื้อ
สรุปาสุด คภ./ฝล. 19/2561
ราคาต่
หรือก.พ.
จ้ำง 61
ลว. 20

หจก. ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
= 87,196,000 บาท

เสนอถูกต้อง คภ./ฝล. 20/2561
ตามเงื่อนไข ลว. 23 ก.พ. 61

4. บริษัท 2112 แมชชีน จากัด
= 2,675,000 บาท
5. บริษัท เอ็ม เค แอล อินเตอร์เทรด
จากัด = 2,480,000 บาท
จ้างปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชั้นบน
7 แบบเคลื่อนที่ ชนิดทางานอัตโนมัติ
ความถี่ 1,680 MHZ จานวน 4 ชุด

87,196,000

88,000,000

88,000,000

วิธีพิเศษ

หจก. ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
= 87,196,000 บาท

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
(ชือ่ หน่วยงำน) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
ลำดับ
ที่

1

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จ้างจัดทา "โครงการเปิดปฏิบัติการฝนหลวง
สู้ภัยแล้ง ประจาปี 2561" จานวน 1 งาน

จ้างเหมาเอกชนดาเนินงาน (ทาหน้าที่บด-ผสมโปรย
สารฝนหลวง) สาหรับปฏิบัติงานตามศูนย์หน่วย
2 ปฏิบัติการฝนหลวง จานวน 5 รายการ
ปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลา 1 มีนาคม 2560
- 30 กันยายน 2561

จำนวนเงินตำม
สัญญำ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

บริษัท เวอร์ทิว แมนเนจเม้นท์ จากัด บริษัท เวอร์ทิว แมนเนจเม้นท์
= 1,480,000 บาท
จากัด = 1,470,000 บาท

เสนอถูกต้อง
ตามเงื่อนไข

วส./ฝล. 8/2561
ลว. 19 ก.พ. 61

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จากัด
= 13,206,368 บาท

เสนอถูกต้อง
ตามเงื่อนไข

วส./ฝล. 9/2561
ลว. 27 ก.พ. 61

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่ตก
วิธีที่ซื้อ/จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ลงซื้อ/จ้ำง

1,470,000

1,500,000

1,500,000 วิธี e-bidding

13,206,368

13,771,114

13,771,113 วิธี e-bidding

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จากัด
= 13,206,368 บาท

