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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65027424008

ซื้อเครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

158,574,000.00 บาท

158,574,000.00 บาท

0105548152571 บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด 158,574,000.00เครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105548152571 บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด 650718002126 คภ./ฝล.6/2565 25/07/2565 158,540,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65077002074

จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  งานดำเนินการเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

301,124.90 บาท

301,124.90 บาท

0105560043469 บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด 301,124.90
ปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560043469
บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์

จำกัด
650714134188 จ.17/2565 07/07/2565 301,124.90 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65077066258

จ้างทำตรายาง จำนวน  66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,039.30 บาท

16,039.30 บาท

0105547149968 บริษัท สยามวิริยะกิจ จำกัด 16,039.30ตรายางสำหรับประทับ(60.12.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105547149968 บริษัท สยามวิริยะกิจ จำกัด 650714123262 จ.18/2565 08/07/2565 16,039.30 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65077354773

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2กศ-4932 กทม. จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,963.86 บาท

39,963.86 บาท

0135547000921 บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด 39,963.86
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ

หมายเลขทะเบียน   2กศ-4932 กทม. จำนวน 20 รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135547000921 บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด 650714352153 จ๑๙/๒๕๖๕ 25/07/2565 39,963.86 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65077081910

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,375.00 บาท

13,375.00 บาท

0105530016536
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์

จำกัด
13,375.00วัสดุสำนักงาน ได้แก่บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105530016536
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอ

นด์ ซัพพลายส์ จำกัด
650714124194 ซ.6/2565 08/07/2565 13,375.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65077206922

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ระบบประปาและสุขาภิบาล (งานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร) งานดำเนินการเอง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200,400.00 บาท

200,395.46 บาท

0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 200,395.46

วัสดุและอุปกรณ์ระบบประปาและสุขาภิบาล (งานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝน

หลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร) งานดำเนินการ

เอง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 650714176748 ซ.7/2565 18/07/2565 200,395.46 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65077238515

ซื้อวัสดุงานผนังก่ออิฐ ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  งานดำเนินการเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

423,800.00 บาท

423,712.36 บาท

0105560043469 บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด 423,712.36
วัสดุงานผนังก่ออิฐ ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560043469
บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์

จำกัด
650714296206 ซ.8/2565 22/07/2565 423,712.36 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65077213623

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า (ปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  งานดำเนินการเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

346,608.21 บาท

346,608.21 บาท

0125561017186 บริษัท แอคทีฟ โปร เซอร์วิส จำกัด 346,608.21
วัสดุและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและ

การบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125561017186 บริษัท แอคทีฟ โปร เซอร์วิส จำกัด 650714243896 ซ.9/2565 26/07/2565 346,608.21 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65077465155

ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑,๕๐๐  รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

165,315.00 บาท

165,315.00 บาท

0105565035375 บริษัท เอสบี มายด์ ซัพพลาย จำกัด 165,315.00ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105565035375 บริษัท เอสบี มายด์ ซัพพลาย จำกัด 650714413784 ซ.๑๐/๒๕๖๕ 27/07/2565 165,315.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65077382653

ซื้อวัสดุงานฝ้าเพดานและงานผนังเบา (ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  งานดำเนินการเอง)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
494,700.00 บาท

494,682.70 บาท

0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 494,682.70
สดุงานฝ้าเพดานและงานผนังเบา (ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและ

การบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  งานดำเนินการเอง)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 650714392357 ซ11/2565 27/07/2565 494,682.70 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65077315721

ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง (ปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) งานดำเนินการเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

414,346.80 บาท

414,346.80 บาท

0125561017186 บริษัท แอคทีฟ โปร เซอร์วิส จำกัด 414,346.80
เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง (งานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร) งานดำเนินการเอง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125561017186 บริษัท แอคทีฟ โปร เซอร์วิส จำกัด 650714386818 ซ.12/2565 27/07/2565 414,346.80 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65077047014

ซื้อสารฝนหลวงยูเรีย 46 % N จำนวน 270 ตัน โดยวิธีคัดเลือก

10,130,001.00 บาท

10,125,000.00 บาท

0103547026058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิสวัสดิ์ 6,205,000.00ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์1

0105550100222 บริษัท ออร์แกนิคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)จำกัด 6,307,000.00

0103547026058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิสวัสดิ์ 3,700,000.00ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์2

0105550100222 บริษัท ออร์แกนิคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)จำกัด 3,740,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103547026058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิสวัสดิ์ 650801007648 วส./ฝล.11/2565 30/08/2565 9,905,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087178885

จ้างจ้างทำครุภัณฑ์จัดสร้าง ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

492,300.00 บาท

492,280.00 บาท

0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 492,300.00
จ้างทำครุภัณฑ์จัดสร้าง ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร.แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 650814293325 จ.20/2565 17/08/2565 492,280.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65077510551

จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ สำหรับรถยกของ (โฟล์คลิฟท์) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56,953.96 บาท

56,953.96 บาท

0107537000963 บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) 56,953.96
จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ สำหรับรถยกของ (โฟล์คลิฟท์)

จำนวน ๑๗ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107537000963
บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม)

จำกัด (มหาชน)
650814231273 จ.21/2565 18/08/2565 56,953.96 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087443444

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮอ-๙๗๕๗ กทม. จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,651.74 บาท

5,651.74 บาท

0105561000071 บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด 5,651.74
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน    ฮอ-๙๗๕๗ กทม.

จำนวน ๘ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105561000071 บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด 650814377083 จ.22/2565 18/08/2565 5,651.74 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087195442

จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ ติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

3100902351722 พร้อมออโตเมชั่นเซอร์วิส 108,000.00จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ ติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100902351722 พร้อมออโตเมชั่นเซอร์วิส 650814338665 จ.23/2565 18/08/2565 108,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087446781

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ-๔๖๙๗ กทม. จำนวน ๑๘ รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,326.96 บาท

26,326.96 บาท

0135547000921 บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด 26,326.96เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135547000921 บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด 650814378505 จ.24/2565 18/08/2565 26,326.96 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087294436

จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  งานดำเนินการเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

496,000.00 บาท

496,000.00 บาท

0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 496,000.00จ้างทำประตูไม้ ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 650814373212 จ.25/2565 18/08/2565 496,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087403860

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

48,845.50 บาท

0103554058156 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม ไอที เซอร์วิส 48,845.50ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103554058156 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม ไอที เซอร์วิส 650814407853 จ.26/2565 19/08/2565 48,845.50 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087330575

จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๒กค-๔๓๗๒ กทม. จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,256.54 บาท

31,256.54 บาท

0135547000921 บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด 31,256.54เปลี่ยนแบตเตอรี่และเปลี่ยนยางรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135547000921 บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด 650814390597 จ.27/2565 19/08/2565 31,256.54 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087364541

จ้างทำงานระบบโทรศัพท์ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต (ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  งานดำเนินการเอง)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
460,000.00 บาท

459,993.00 บาท

0105553114542 บริษัท เทคทาเล้นท์ จำกัด 459,993.00
จ้างทำงานระบบโทรศัพท์ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105553114542 บริษัท เทคทาเล้นท์ จำกัด 650814404567 จ.28/2565 22/08/2565 459,993.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087405270

จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,828.00 บาท

21,828.00 บาท

3100100339429 ร้าน สมัยนิยม 21,828.00จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกล่อง จำนวน 17 ชิ้น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100100339429 ร้าน สมัยนิยม 650814427339 จ.29/2565 23/08/2565 21,828.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087439159

จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงและสติ๊กเกอร์ขุ่น (วัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ) ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
68,566.00 บาท

68,566.00 บาท

0123551001731 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมอุดมชัย ประดับยนต์ 68,566.00

จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงและสติ๊กเกอร์ขุ่น (วัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ) ของงานปรับปรุง

อาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0123551001731
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมอุดมชัย

ประดับยนต์
650814453683 จ.30/2565 23/08/2565 68,566.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087472927

จ้างซ่อมแซมบานประตูอาคารกรมฝนหลวงฯ และอาคาร ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,694.00 บาท

27,694.00 บาท

0125555000943 บริษัท อีโค่ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 27,694.00ซ่อมแซมบานประตูอาคารกรมฝนหลวงฯ และอาคาร ม.ร.ว.เทพฤทธิ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125555000943 บริษัท อีโค่ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 650814508199 จ.31/2565 25/08/2565 27,694.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65077475753

ซื้อวัสดุฉนวนกันเสียงในผนังเบา (งานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) งานดำเนินการเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

410,000.00 บาท

409,997.25 บาท

0105560043469 บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด 409,997.25
วัสดุฉนวนกันเสียงในผนังเบา (งานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร) งานดำเนินการเอง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560043469
บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์

จำกัด
650814189300 ซ.13/2565 10/08/2565 409,997.25 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087158172

ซื้อสุขภัณฑ์ (ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  งานดำเนินการเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

216,200.00 บาท

216,170.00 บาท

0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 216,170.00เครื่องสุขภัณฑ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 650814294024 ซ.14/2565 16/08/2565 216,170.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65077529841

ซื้อวัสดุงานกระเบื้องพื้นและผนัง (ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร) งบดำเนินการเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

449,613.20 บาท

449,613.20 บาท

0105560043469 บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด 449,613.20
ซื้อวัสดุงานกระเบื้องพื้นและผนัง  (ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและ

การบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560043469
บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์

จำกัด
650814282540 ซ.15/2565 17/08/2565 449,613.20 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087187715

ซื้ออุปกรณ์งานแสงสว่างภายใน (ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  งานดำเนินการเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

392,700.00 บาท

392,700.00 บาท

0125561017186 บริษัท แอคทีฟ โปร เซอร์วิส จำกัด 392,700.00
อุปกรณ์งานแสงสว่างภายใน ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125561017186 บริษัท แอคทีฟ โปร เซอร์วิส จำกัด 650814352862 ซ.16/2565 18/08/2565 392,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087442969

ซื้อประตู-หน้าต่าง แบบกระจกอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง งานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

497,600.00 บาท

497,528.00 บาท

0105560043469 บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด 497,528.00ประตู-หน้าต่าง แบบกระจกอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560043469
บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์

จำกัด
650814435850 ซ.17/2565 23/08/2565 497,528.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087419209

ซื้อวัสดุงานผนังตกแต่ง ชั้น ตู้และเคาท์เตอร์ (ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  งานดำเนินการเอง)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
490,500.00 บาท

490,499.15 บาท

0105560043469 บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด 490,499.15
วัสดุงานผนังตกแต่ง ชั้นและเคาท์เตอร์ ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวง

และ การบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560043469
บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์

จำกัด
650814456311 ซ.18/2565 23/08/2565 490,499.15 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087486365

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,996.00 บาท

34,996.00 บาท

0105552116622 บริษัท อาเนเกีย จำกัด 34,996.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105552116622 บริษัท อาเนเกีย จำกัด 650814476976 ซ.19/2565 23/08/2565 34,996.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087505389

ซื้อสีสำหรับงานผนังปูนและงานไม้ (ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  งานดำเนินการเอง)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
372,700.00 บาท

372,645.40 บาท

0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 372,645.40
สีสำหรับงานผนังปูนและงานไม้ ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการ

บินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 650814509567 ซ.20/2565 25/08/2565 372,645.40 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087558497

ซื้อม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

175,700.00 บาท

175,602.21 บาท

0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 175,602.21ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 650814516659 ซ.21/2565 25/08/2565 175,602.21 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087494410

ซื้อวัสดุตกแต่ง ปิดผิวผนัง ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

489,853.50 บาท

489,853.50 บาท

0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 489,853.50
ซื้อวัสดุตกแต่ง ปิดผิวผนัง ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125564016512 บริษัท สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด 650814531382 ซ.22/2565 26/08/2565 489,853.50 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65087551554

ซื้อแผ่นหินสำหรับงานตกแต่งภายใน ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

268,839.00 บาท

268,839.00 บาท

0105560043469 บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด 268,839.00
ซื้อแผ่นหินสำหรับงานตกแต่งภายใน ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวง

และการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560043469
บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์

จำกัด
650814543570 ซ.23/2565 29/08/2565 268,839.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


