
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

63107332331

ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก Dynamic Uninteruptible Power Supply จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

39,162,000.00 บาท

39,162,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105530007138 บริษัท ยูบีที เอนจิเนียริ่ง จำกัด 39,146,900.00
เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่อง แบบไดนามิก (Dynamic

Uninterruptible Power Supply)

0105551110418 บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 39,155,000.00

0135545001335 บริษัท ยู-อิเล็คทริค ซิสเต็ม จำกัด 39,150,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105530007138 บริษัท ยูบีที เอนจิเนียริ่ง จำกัด 631201011690 คภ./ฝล.2/2564 11/01/2564 39,135,250.00 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

63127006482

ซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอโดไลท์ ชนิดความถี่ 1680 MHz จำนวน 2700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,950,000.00 บาท

49,950,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0103534016083 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช 49,950,000.00
ชุดเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศพร้อมอุปกรณ์ ระบบเรดิโอธีโอ

โดไลท์ ชนิดความถี่ 1680 MHz

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103534016083 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช 631201012092 วส./ฝล.11/2564 07/01/2564 49,950,000.00 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

63117211471

ประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมออกไซด์ ชนิดผง จำนวน 950 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,875,000.00 บาท

4,875,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0195542000117 บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด 264,825.00ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

0195542000117 บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด 915,920.00ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก

0195542000117 บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด 894,520.00ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จ.นครสวรรค์

0195542000117 บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด 1,182,350.00
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.

ขอนแก่น

0195542000117 บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด 472,940.00
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

จ.บุรีรัมย์

0195542000117 บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด 447,260.00หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา

0195542000117 บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด 236,470.00หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.จันทบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0195542000117 บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด 640101004471 วส./ฝล.12/2564 22/01/2564 4,413,800.00 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

63117253360

ประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงเกลือแป้งแบบ 4 2 จำนวน 3000 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28,055,000.00 บาท

28,055,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0743548001967 ปุณยปภา เคมีภัณฑ์ 3,304,000.00ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

0763533000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียมุ่ยกวง 3,311,000.00

0743548001967 ปุณยปภา เคมีภัณฑ์ 2,796,000.00ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณูโลก

0763533000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียมุ่ยกวง 2,784,000.00

0743548001967 ปุณยปภา เคมีภัณฑ์ 6,735,000.00ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จ.นครสวรรค์

0763533000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียมุ่ยกวง 6,765,000.00

0743548001967 ปุณยปภา เคมีภัณฑ์ 4,737,500.00
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.

ขอนแก่น

0763533000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียมุ่ยกวง 4,765,000.00

0743548001967 ปุณยปภา เคมีภัณฑ์ 948,000.00
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

จ.บุรีรัมย์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0763533000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียมุ่ยกวง 945,000.00

0743548001967 ปุณยปภา เคมีภัณฑ์ 3,754,000.00หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา

0763533000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียมุ่ยกวง 3,744,000.00

0743548001967 ปุณยปภา เคมีภัณฑ์ 908,000.00ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก จ.ระยอง

0763533000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียมุ่ยกวง 904,000.00

0743548001967 ปุณยปภา เคมีภัณฑ์ 903,000.00หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.จันทบุรี

0763533000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียมุ่ยกวง 900,000.00

0743548001967 ปุณยปภา เคมีภัณฑ์ 916,500.00หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.สระแก้ว

0763533000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียมุ่ยกวง 913,000.00

0743548001967 ปุณยปภา เคมีภัณฑ์ 897,000.00หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

0763533000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียมุ่ยกวง 889,000.00

0743548001967 ปุณยปภา เคมีภัณฑ์ 1,860,000.00ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

0763533000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียมุ่ยกวง 1,846,000.00



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743548001967 ปุณยปภา เคมีภัณฑ์ 640101007290 วส./ฝล.13/2564 28/01/2564 14,776,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

2 0763533000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียมุ่ยกวง 640101007154 วส./ฝล.14/2564 28/01/2564 12,925,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

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

63117245457

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ทำหน้าที่บด ผสมโปรยสารฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 จำนวน 7

รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21,871,656.00 บาท

21,871,656.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105550107880 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด 2,664,043.20
รายการที่ ๑ จ้างเหมาปฏิบัติงานฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝน

หลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

0105550107880 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด 1,822,766.40
รายการที่ ๒ จ้างเหมาปฏิบัติงานฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝน

หลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

0105550107880 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด 3,645,532.80
รายการที่ ๓ จ้างเหมาปฏิบัติงานฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝน

หลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์

0105550107880 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด 3,365,107.20
รายการที่ ๔ จ้างเหมาปฏิบัติงานฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝน

หลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

0105550107880 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด 3,925,958.40
รายการที่ ๕ จ้างเหมาปฏิบัติงานฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝน

หลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์

0105550107880 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด 2,383,617.60
รายการที่ ๖ จ้างเหมาปฏิบัติงานฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝน

หลวงภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

0105550107880 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด 3,645,532.80
รายการที่ ๗ จ้างเหมาปฏิบัติงานฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝน

หลวงภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105550107880 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด 640124003530 วส.ฝล.15/2564 28/01/2564 21,452,558.40 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

64017010966

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ - 5285 กทม. จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,046.40 บาท

8,046.40 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0135547000921 บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด 8,046.40
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ -5285

กทม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135547000921 บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด 640114064149 จ.10/2564 07/01/2564 8,046.40 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

64017032802

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลข ฮษ-4697 กทม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,720.22 บาท

5,720.22 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0135547000921 บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด 5,720.22ซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ-4697 กทม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135547000921 บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด 640114072940 จ.11/2564 08/01/2564 5,720.22 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

64017402243

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,095.00 บาท

9,095.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105551085740 บริษัท  โอ.พี.ซี.รี.แคร์  จำกัด 9,095.00ซ่อมเครื่องพิมพ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105551085740 บริษัท  โอ.พี.ซี.รี.แคร์  จำกัด 640114376085 จ.12/2564 25/01/2564 9,095.00 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

64017418103

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,540.00 บาท

6,540.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100100495463 ร้านวรชิตตรายาง 6,540.00ตรายาง(44.12.16.04 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100100495463 ร้านวรชิตตรายาง 640114394051 จ.13/2564 26/01/2564 6,540.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


