
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก/รำคำ       

ทีต่กลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขทีแ่ละวนัที่
ของสัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1
โครงการเช่าระบบเครือขา่ยกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561       
(1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561)

 6,650,000  6,750,000  6,750,000 วธิ ีe-bidding
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) = 6,699,375 บาท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) = 6,650,000 บาท

 เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

 วส./ฝล. 7/2561
ลว. 28 ธ.ค. 60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธนัวำคม 2560

(ชื่อหน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีทีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่

ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

 เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 1. บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ำกัด       
 =  22,571,650 บำท

 2. บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ำกัด  
  = 21,238,644 บำท

 1. บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้ำเทค จ ำกัด    
  = 480,000 บำท

 2. บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ำกัด  
  = 481,500 บำท

3
จ้ำงติดต้ังสถำนีเคร่ืองช่วยเดินอำกำศ       
ต ำบลนครสวรรค์ออก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์  จ ำนวน 1 สถำนี

 57,500,000 60,000,000 60,000,000 วิธีพิเศษ
 บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย 
จ ำกัด  = 57,793,000 บำท

 บริษัท วิทยุกำรบินแห่ง
ประเทศไทย จ ำกัด              
 = 57,500,000 บำท

 เสนอถูกต้อง
ตำมเง่ือนไข

 คภ./ฝล. 7/2561
ลว. 8 ธ.ค. 60

 1. บริษัท สยำมนิสสัน มหำนคร จ ำกัด   
 = 18,614,000 บำท

 2. บริษัท แสงฟ้ำอีซูซุเซลส์ จ ำกัด         
 = 25,099,418 บำท

 3. บริษัท โตโยต้ำ เภตรำ จ ำกัด           
   = 18,616,100 บำท

 4. บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จ ำกัด  
  = 11,687,440 บำท

 5. บริษัท เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ จ ำกัด 
  = 4,761,500 บำท

 บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้ำเทค 
จ ำกัด = 473,000 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 คภ./ฝล. 6/2561

ลว. 1 ธ.ค. 60
2 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร  473,000 22,997,000 22,997,000 วิธี e-bidding

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนธันวำคม 2560

(ชือ่หน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

 คภ./ฝล. 5/2561
ลว. 1 ธ.ค. 60

 รำคำต่ ำสุด
 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ ำกัด = 21,555,150 บำท

วิธี e-bidding22,997,000 22,997,000  21,555,150ซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 16 รำยกำร1

 คภ./ฝล. 9/2561
ลว. 27 ธ.ค. 60

4
ซ้ือครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง           
จ ำนวน 8 รำยกำร

 4,750,800 30,548,000 30,548,000 วิธี e-bidding
 บริษัท เชียงแสง มอเตอร์ 
จ ำกัด = 4,750,800 บำท

 รำคำต่ ำสุด



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีทีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่

ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

 เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 1. บริษัท สยำมนิสสัน มหำนคร จ ำกัด   
 = 18,614,000 บำท

 2. บริษัท แสงฟ้ำอีซูซุเซลส์ จ ำกัด         
 = 25,099,418 บำท

 3. บริษัท โตโยต้ำ เภตรำ จ ำกัด           
   = 18,616,100 บำท

 4. บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จ ำกัด  
  = 11,687,440 บำท

 5. บริษัท เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ จ ำกัด 
  = 4,761,500 บำท

 1. บริษัท สยำมนิสสัน มหำนคร จ ำกัด   
 = 18,614,000 บำท

 2. บริษัท แสงฟ้ำอีซูซุเซลส์ จ ำกัด         
 = 25,099,418 บำท

 3. บริษัท โตโยต้ำ เภตรำ จ ำกัด           
   = 18,616,100 บำท

 4. บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จ ำกัด  
  = 11,687,440 บำท

 5. บริษัท เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ จ ำกัด 
  = 4,761,500 บำท

 1. บริษัท สยำมนิสสัน มหำนคร จ ำกัด   
 = 18,614,000 บำท

 2. บริษัท แสงฟ้ำอีซูซุเซลส์ จ ำกัด         
 = 25,099,418 บำท

 3. บริษัท โตโยต้ำ เภตรำ จ ำกัด           
   = 18,616,100 บำท

5
ซ้ือครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง           
จ ำนวน 8 รำยกำร

 3,096,000 30,548,000 30,548,000 วิธี e-bidding
 บริษัท โตโยต้ำ เภตรำ จ ำกัด  
 = 3,096,000 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 คภ./ฝล. 10/2561

ลว. 27 ธ.ค. 60

30,548,000 30,548,000 วิธี e-bidding
 บริษัท สยำมนิสสัน มหำนคร 
จ ำกัด  = 806,000 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 คภ./ฝล. 11/2561

ลว. 27 ธ.ค. 60

7
ซ้ือครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง           
จ ำนวน 8 รำยกำร

 3,789,940 30,548,000 30,548,000 วิธี e-bidding
 บริษัท แสงฟ้ำ อีซูซุ เซลส์ 
จ ำกัด = 3,789,940 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 คภ./ฝล. 12/2561

ลว. 27 ธ.ค. 60

6
ซ้ือครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง           
จ ำนวน 8 รำยกำร

 806,000



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีทีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่

ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

 เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 4. บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จ ำกัด  
  = 11,687,440 บำท

 5. บริษัท เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ จ ำกัด 
  = 4,761,500 บำท

7
ซ้ือครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง           
จ ำนวน 8 รำยกำร

 3,789,940 30,548,000 30,548,000 วิธี e-bidding
 บริษัท แสงฟ้ำ อีซูซุ เซลส์ 
จ ำกัด = 3,789,940 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 คภ./ฝล. 12/2561

ลว. 27 ธ.ค. 60



ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก/รำคำทีต่ก

ลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขทีแ่ละวนัทีข่องใบสัง่
ซ้ือ/ใบสัง่จ้ำง

1
จา้งผลิตและเผยแพร่ขอ้ความ
ประชาสัมพนัธส่ื์อกลางแจง้ (Billboard) 
จ านวน 1 งาน

 99,510  99,510  99,510 วธิเีฉพาะเจาะจง
 บริษัท เวอร์ทิว แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
 = 99,510 บาท

 บริษัท เวอร์ทิว แมนเนจเม้นท์ 
จ ากดั  = 99,510 บาท

 เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

 ใบส่ังจา้ง เล่มที ่จ.001 
เลขที ่005/2561
ลว. 12 ธ.ค. 60

2
จา้งผลิตและเผยแพร่ขอ้ความประชาสัมพนัธ์
 จ านวน 1 งาน

 99,510  99,510  99,510 วธิเีฉพาะเจาะจง
 บริษัท สยามรัฐ จ ากดั = 99,510 
บาท

 บริษัท สยามรัฐ จ ากดั            
  = 99,510 บาท

 เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

 ใบส่ังจา้ง เล่มที ่จ.001 
เลขที ่006/2561
ลว. 20 ธ.ค. 60

3
 จา้งผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงขา่ว      
จ านวน 1 งาน

 490,000 490,000 490,000 วธิเีฉพาะเจาะจง
 บริษัท เพญ็ประภรรณ์ จ ากดั          
   = 490,000 บาท

 บริษัท เพญ็ประภรรณ์ จ ากดั    
  = 490,000 บาท

 เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

 ใบส่ังจา้ง เล่มที ่จ.001 
เลขที ่007/2561
ลว. 29 ธ.ค. 60

4
จา้งโครงการประชาสัมพนัธก์ารฝึกบิน
ทบทวนประจ าปี ผ่านกจิกรรมส่ือมวลชน
สัญจร จ านวน 1 งาน

 495,000 495,000 495,000 วธิเีฉพาะเจาะจง
 บริษัท ภผูา แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั     
  = 495,000 บาท

 บริษัท ภผูา แอดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากดั  = 495,000 บาท

 เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

 ใบส่ังจา้ง เล่มที ่จ.001 
เลขที ่008/2561
ลว. 29 ธ.ค. 60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธนัวำคม 2560

(ชื่อหน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
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