
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65117164479

จ้างจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

498,085.00 บาท

1309800089930 นางสาวสรินญา แย้มพราย 498,085.00จ้างจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309800089930 นางสาวสรินญา แย้มพราย 651114150242 จ.3/2566 10/11/2565 498,085.00 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

65117125030

จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400,000.00 บาท

399,645.00 บาท

0135561009949 บริษัท เจเนอรัล อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด 399,645.00จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันพระบิดาแห่งฝนหลวง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135561009949
บริษัท เจเนอรัล อินเตอร์แอ็คทีฟ

จำกัด
651114125149 จ.2/2566 09/11/2565 399,645.00 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

65077480042

ประกวดราคาซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,252,000,000.00 บาท

1,267,276,391.20 บาท

0105548152571 บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด 1,190,000,000.00เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105548152571 บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด 651118001283 คภ./ฝล.1/2566 08/11/2565 1,188,770,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

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

65097030419

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสถานที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,008,700.00 บาท

2,008,656.00 บาท

0103541023073 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสิริ คลีนนิ่ง 1,980,000.00บริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร )1

0105532060729 บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด 2,135,292.00

0105539015737 บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด 2,001,600.00

0105539119630 บริษัท สยามนคร จำกัด 1,970,000.00

0105542078256 บริษัท เอส แอนด์ เอ็ม คริสตัล คลีน จำกัด 1,980,000.00

0105554062864 บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด 2,188,800.00

0105554129489 บริษัท พีพีเอ็น 51 จำกัด 2,055,000.00

0105556196744 บริษัท คลีนเวฟ จำกัด 2,195,000.00

0115560027153
บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นเอ็น การ์ด 2009

จำกัด
1,981,854.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0123552003991 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุมานนท์คลีนนิ่งเซอร์วิส 1,994,400.00

0135556013739 บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด 1,983,180.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539119630 บริษัท สยามนคร จำกัด 651010000917 วส.ฝล.1/๒๕๖๖ 18/10/2565 1,969,296.00
ส่งงานล่าช้ากว่า

กำหนด

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

65097179923

จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,504,800.00 บาท

1,504,800.00 บาท

0994000164882 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 1,504,800.00บริการรักษาความปลอดภัย(92.12.15.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000164882 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 651009001025 วส.ฝล.๒/๒๕๖๖ 09/11/2565 1,504,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


