
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65127382547

จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 28 รายการ

10,646.50 บาท

10,646.00 บาท

3101501204509 ร้าน อธิราช ศิลป์ 10,646.50ตรายางสำหรับประทับ(60.12.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101501204509 ร้าน อธิราช ศิลป์ 660114026044 บจ.กว.1/2566 21/12/2565 10,646.50 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างท าเล่มรายงานโครงการวิจัยพัฒนา
เคร่ืองบินเป้ากาศไร้นักบินเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น จ านวน 1 
งาน

4,500.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน NiNk Digital & Service
  = 3,800.00 บาท

ร้าน NiNk Digital & Service
  = 3,800.00 บาท

ราคาต่ าสุด เล่มท่ี 8 เลขท่ี 19
ลว. 20 ธ.ค. 65
(เลขท่ีใบเสร็จ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2565
กองวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีฝนหลวง (ส่วนกลำง) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

วันท่ี   31  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2565



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65127126286

จ้างซ่อมบำรุงรักษา ให้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2กค 4377 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,234.94 บาท

26,234.94 บาท

0765558000221 บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จำกัด 26,234.94ซ่อมบำรุงรักษา ให้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2กค 4377 กทม.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0765558000221 บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จำกัด 651214302500
บจ./ฝล.ศฝห.

2/2566
13/12/2565 26,234.94 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

65127258661

จ้างซ่อมบำรุงรักษา ให้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮล 9650 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,740.55 บาท

5,740.55 บาท

0775555001146 บริษัท เบ๊เจริญอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 5,740.55จ้างซ่อมบำรุงรักษา ให้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮล 9650 กทม.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0775555001146 บริษัท เบ๊เจริญอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 660114026279
บจ./ฝล.ศฝห.

3/2566
28/12/2565 5,740.55 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

65127180324

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,982.00 บาท

94,982.00 บาท

3770700135993 พิริยะการพิมพ์ 94,982.00วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3770700135993 พิริยะการพิมพ์ 651214299199
บซ./ฝล.ศฝห.

3/2566
07/12/2565 94,982.00 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

65127219681

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  ๓๒  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,991.00 บาท

19,991.00 บาท

3770700135993 พิริยะการพิมพ์ 19,991.00วัสดุสำนักงาน จำนวน  ๓๒  รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3770700135993 พิริยะการพิมพ์ 651214324895
บซ./ฝล.ศฝห.

4/2566
14/12/2565 19,991.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
1 ซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำเดือน ธันวำคม 

2565
1,000.00    1,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืมชะเอม

โดยนำยจะเด็จ ชะเอม
= 1,000.00 บำท

ร้ำนน้้ำด่ืมชะเอม
โดยนำยจะเด็จ ชะเอม
= 1,000.00 บำท

ถูกต้องตำมเง่ือนไข เล่มท่ี 66 เลขท่ี 08
ลว. 14 ธ.ค. 65

2 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ให้กับรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 
2กค 4377 กทม.

2,020.00 2,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โชคสุขุม จ้ำกัด 
ส้ำนักงำนใหญ่ = 2,020.00 บำท

บริษัท โชคสุขุม จ้ำกัด 
ส้ำนักงำนใหญ่ = 2,020.00 บำท

ถูกต้องตำมเง่ือนไข เลขท่ี 
TIO000016512000931
ลว. 14 ธ.ค. 65

3 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล โครงกำรส่ง
ควำมสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 
พ.ศ.2566

4,990.00 4,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แม็กซ์มีเดีย หัวหิน จ้ำกัด
= 4,990.00 บำท

บริษัท แม็กซ์มีเดีย หัวหิน จ้ำกัด
= 4,990.00 บำท

ถูกต้องตำมเง่ือนไข เลขท่ี INV2022120064
ลว. 14 ธ.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2565
กองวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีฝนหลวง (ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

วันท่ี   31  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2565



เลขท่ีใบเสร็จ

เลขท่ีใบเสร็จ

เลขท่ีใบเสร็จ


