
แบบ สขร. 1

ล ำดั
บที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือ

หรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำ

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

1  รายงานขออนุมัติจัดซ้ือ
ชุดระบบภาพและเคร่ือง
เสียงส าหรับห้องประชุม
 จ านวน 1 ชุด

      963,000.00       963,000.00 วิธีประกาศ
เชิญชวน 

(e-Bidding)

 1.บริษัทเอวิทคอมมู
นิเคชั่น จ ากัด 
= 976,500 บาท 
2.บริษัทไอ-แชฟคอม
ปอเรชั่น จ ากัด = 
975,500 บาท 
3.บริษัทอิทธิคอร์ปอเรชั่น
จ ากัด 
= 969,313 บาท

 บริษัทอิทธิคอร์ปอเรชั่น
จ ากัด
= 963,000 บาท

ถูกต้องตาม
เง่ือนไข

คภ./ฝล.49/2564
ลว.15 ต.ค. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร



2  รายงานขออนุมัติจ้าง
เหมาเอกชนด าเนินงาน 
(ท าหน้าทีบ่ด-ผสมโปรย
สารฝนหลวง) ส าหรับ
ปฏิบัติงานตามศูนย/์
หน่วยปฏิบัติการฝน
หลวง จ านวน 5 ราการ 
(ต่อเนื่อง) ปีงบประมาณ
 2564

   3,470,266.80    3,470,266.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ 
จ ากัด 
= 3,470,266 บาท

 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์
 จ ากัด 
= 3,470,266 บาท

ถูกต้องตาม
เง่ือนไข

วส./ฝล.1/2564
ลว.12 ต.ค. 2563

3 จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดกองบริหาร
การบินเกษตรปี 2564
 จ านวน 1 งาน 12 
เดือน

   3,315,936.00    3,315,936.00 วิธีประกาศ
เชิญชวน 

(e-Bidding)

 1.บริษัท เค เอส ซี คลีนนิ่ง
เซอร์วิสจ ากัด
= 2,379,252 บาท
2.ห้างหุน้ส่วน บ.ีเจ
เ.ซอร์วิส 
= 2,986,713 บาท 
3.บริษัทรักษาความ
ปลอดภัยทีเอ็นเอ็นการ์ด 
=2,580,600 บาท

 บริษัท เค เอส ซี คลีนนิ่ง
เซอร์วิสจ ากัด
= 2,379,252 บาท

ถูกต้องตาม
เง่ือนไข

วส./ฝล.2/2564
ลว.20 ต.ค. 2563

 4.บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่ง
เซอร์วิส จ ากัด
= 2,379,252 บาท
5.บริษัท ยูเรเซีย พร็อย
เพอร้ี เซอร์วิส จ ากัด
= 2,989,900 บาท



4 ขออนุมัติประกวดราคา
ซ้ือสารฝนหลวงยูเรีย 
46% 
N จ านวน 150 ตัน

   2,097,000.00    2,097,000.00 วิธีประกาศ
เชิญชวน 

(e-Bidding)

 1.หจก.ภูมิสวัสด์ิ  
= 1,954,250 บาท
2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด คณะ
เรา
= 2,097,000 บาท
3.บริษัทเทอราโกรไบโอเทค
 จ ากัด
= 1,995,000 บาท

 หจก.ภูมิสวัสด์ิ  
= 1,954,250 บาท

ถูกต้องตาม
เง่ือนไข

วส./ฝล.3/2564
ลว.26 ต.ค. 2563

5 ค่าจ้างเหมาบริการท า
ความสะอาด กรมฝน
หลวงและการบินเกษตร
 ปี 2564 จ านวน 1 
งาน 12 เดือน

   2,008,656.00    2,008,656.00 คัดเลือก  1.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บีเจ
เซอร์วิส 
= 2,986,713 บาท 
2.บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 
= 1,630,000 บาท 
3.บริษัทเค.ที การโยธา
จ ากัด 
= 1,885,500 บาท 
4.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จักร

 บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 
= 1,630,000 บาท

ถูกต้องตาม
เง่ือนไข

วส./ฝล.4/2564
ลว.26 ต.ค. 2563



 5.บริษัท ซีซีโปรเฟส 
เซอร์วิสจ ากัด 
= 1,872,500 บาท
6.บริษัท ไดมอนด์ แคร์ 
เซอร์วิสจ ากัด = 
1,696,000 บาท 
7.บริษัท เอส แอนด์ เอ็ม 
จ ากัด 
= 1,990,800 บาท 
8.บริษัทรักษาความ
ปลอดภัยทีเอ็นเอ็นการ์ด 
=1,959,000 บาท

6 รายงานขอเช่าโครงการ
เช่าระบบเครือข่าย กรม
ฝนหลวงและการบิน
เกษตร ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
ระยะเวลา 3 เดือน 
จ านวน 1 ระบบ

   2,210,000.00    2,210,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน)
= 2,209,999 บาท

 บริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน)
= 2,209,999 บาท

ถูกต้องตาม
เง่ือนไข

วส./ฝล.5/2564
ลว.30 ต.ค. 2563

7 รายงานขออนุมัติจัดซ้ือ
น้ าด่ืมส าหรับบริโภค 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 1 หน่วย

      180,000.00       180,000.00วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิพนธ์มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากัด
= 180,000 บาท

 หจก. นิพนธ์มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากัด
= 180,000 บาท

ถูกต้องตาม
เง่ือนไข

ซ.001/2564
ลว.5 ต.ค. 2563



8  ซ้ือผ้าไตร เคร่ืองไทย
ธรรม จ านวน 20 
รายการ

          9,500.00           9,500.00วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ร้าน อุมา สังฑภันท์
= 9,500 บาท

 ร้าน อุมา สังฑภันท์
= 9,500 บาท

ถูกต้องตาม
เง่ือนไข

ซ.002/2564
ลว.12 ต.ค. 2563

9 รายงานขอจ้างผลิต 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติการฝนหลวง

      136,686.00       136,686.00วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เวอร์ ทิว แมน
เนจเม้นท์ จ ากัด
= 135,783 บาท

 บริษัท เวอร์ ทิว แมนเนจ
เม้นท์ จ ากัด
= 135,783 บาท

ถูกต้องตาม
เง่ือนไข

จ.068/2564
ลว.12 ต.ค. 2563


