บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองปฏิบัติการฝนหลวง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ โทร.07-7953-3062
.
ที่ กษ 2803.06/ 1825
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
.
เรื่อง ลงนามในประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจาไตรมาสที่ 3
เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ตามหนังสือด่วนที่สุด ของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญ ของสัญ ญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดาเนินการในระบบ e-GP ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแบบประกาศผลผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยให้จัดทาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF FILE (Portable Document
Format) แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขึ้นประกาศ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานรัฐ นั้น
กองปฏิบัติการฝนหลวง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ได้จัดทาแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
ทั้งนี้ เป็นอานาจของผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร ตามคาสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ ๒๘๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

(นายวีระพล สุดชาฎา)
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)
---------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด นั้น
ศู นย์ ป ฏิ บั ติ การฝนหลวงภาคใต้ กองปฏิ บั ติ การฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบิ นเกษตร
จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจั ดซื้อจัดจ้ างหรือผู้ ได้รับ การคัด เลื อกและสาระส าคัญ ของสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง
เป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวีระพล สุดชาฎา)
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)
กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ลาดับ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/
ที่
(1) เลขประจาตัวประชาชน
(2)
1 1687445849
2 3840100553408
3 3720600100691
1840200148428
4
1687445849
5
1687445849
6

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง

จานวนเงินรวม

(3)

(4)

ที่จัดซื้อจัดจ้าง
(5)
240.00
690.00
634.00
1,120.00

บางอ้อการเกษตร (2010)
นางจารุวรรณ อาจกิจ
นางกนกอร ไทยปาล
สถาพรการไฟฟ้า
บางอ้อการเกษตร (2010)
บางอ้อการเกษตร (2010)
Aircon Engineering

0107544000043

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ
Tasaki
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

3720600100691

นางกนกอร ไทยปาล

ค่าถ่ายเอกสาร

384010055340

นางจารุวรรณ อาจกิจ

ค่าน้าดื่ม

7
8

ซื้อถุงมือหนัง
ค่าน้าดื่ม
ค่าถ่ายเอกสาร
ซื้อทับทิมสะท้อนแสง จานวน 2
รายการ
ซื้ออุปกรณ์ทาสวน จานวน 2
รายการ
ซื้อสายยาง ขนาด5/8 นิ้ว
จานวน 20 เมตร

9
10

300.00
400.00
1,500.00

เอกสารอ้างอิง (6)
วันที่
5 เม.ย. 62
29 มี.ค. 62
29 มี.ค. 62
4 เม.ย. 62
10 เม.ย.
62
10 เม.ย.
62

29 เม.ย.
62
184.00 30 เม.ย.
62
593.00 30 เม.ย.
62
810.00 30 เม.ย.
62

เลขที่
3/1
2/13
2/16
005/0239
5/03
5/04
04.62/02
116982
2/18
2/16

ร้าน สีน้าสตูดิโอ

ซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์ใน
หลวงรัชกาลที่ 10

1,400.00 13 พ.ค. 62 1/14

3841700798186
3841700785122

บริษัท สัญญาค้าวัสดุ(1997)
ร้าน วรภัณฑ์
วุฒิกลการ
สมบัติอะไหล่ยนต์

ซื้อสีและแปรงทาสี
ซื้ออุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า
ซื้อเกว์วัดน้ามัน
ซื้ออุปกรณ์บารุงรักษารถบรรทุก
ขนาด 6 ตัน หมายเลขทะเบียน
52-2699 กทม.

690.00
240.00
250.00
1,200.00

3800101643290

อู่ศุภชัย (ช่างวัน)

ซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลข
ทะเบียน 98-1203 กทม.

1,950.00 31 พ.ค. 62 1/37

0843555000872

หจก.อัลฟ่าคอมพิวเตอร์แอดไวซ์

3800101643290

อู่ศุภชัย (ช่างวัน)

19

0843555000872

หจก.อัลฟ่าคอมพิวเตอร์แอดไวซ์

20
21
22
23
24

3841700785122
3841700785122
3841700785122
0994000569203
0994000569203
1840100015205

วุฒิกลการ
วุฒิกลการ
วุฒิกลการ
สถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการกองบิน 7 (สานักงานใหญ่)
สถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการกองบิน 7 (สานักงานใหญ่)
ชิวอะไหล่

11
12
13
14
15

24 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62

237/51
26/10
26/1273
25/12

16
17
18

25

ซ่อมเครื่องสารองไฟ ขนาด 1
KVA ยี่ห้อ Cleanline
ซ่อมรถบรรทุกน้า
ขนาด
6 ตัน
ซ่อมเครื่องสารองไฟ ขนาด
500 VA
ซื้อสายพาน B 52
ซื้อสายพาน B 57
โซเน็ค
ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ซื้อสายพานเครื่องบด สาร
ฝนหลวง

1,220.00 30 พ.ค. 62 BC19050161
2,040.00 30 พ.ค. 62 4/3
690.00 30 พ.ค. 62 BC19050162
360.00
400.00
180.00
1,690.00
1,940.00
480.00

31 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62
18 มิ.ย.62

26/1276
26/1277
26/1278
11/0526
11/0527
43/2104

26
27
28

3720600100691
3840100553408

ร้านโอเค 20
นางกนกอร ไทยปาล
นางจารุวรรณ อาจกิจ

ซื้อมีด
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าน้าดื่ม
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล
(1) ระบุลาดับที่เรียงตามลาดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสานักงาน ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจานวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

240.00 18 มิ.ย.62 2/8
330.00 31 พ.ค. 62 2/20
810.00 31 พ.ค. 62 2/18
22,581.00

