
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง
วิธีที่ซ้ือ/

จ้ำง
 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

 ผู้ได้รบักำรคัดเลือก/รำคำ    
ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

 เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

 1. บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์ 
พาร์ทเนอร์ จ ากัด                  
 = 872,500 บาท

 2. บริษัท มาร์ช เอวเิอชั่น 
จ ากัด  = 907,000 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤษภำคม 2560

(ชื่อหน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

 วส./ฝล.31/2560
ลว. 1 พ.ค. 60

 ราคาต่ าสุด
 บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากัด                       
    = 872,500 บาท

วธิพีเิศษ 1,132,260 1,108,220 872,500
ซ้ืออะไหล่ส่ือสารส าหรับเฮลิคอปเตอร์ แบบ

 AS350B2 จ านวน 2 รายการ
1



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีทีซ้ื่อ/จ้ำง
 รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำที่

ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

 เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

 1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชัน่ 
จ ากัด = 1,435,900 บาท

 2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์
 พาร์ทเนอร์ จ ากัด            
     = 1,060,500 บาท

 1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชัน่ 
จ ากัด = 1,435,900 บาท

 2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์
 พาร์ทเนอร์ จ ากัด            
     = 1,060,500 บาท

 1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชัน่ 
จ ากัด = 590,000 บาท

 2. บริษัท สตาร์ แอโรเทค 
เซอร์วิสเซส จ ากัด            
     = 614,060.16 บาท

 1. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชัน่
 จ ากัด = 575,000 บาท

 1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชัน่ 
จ ากัด = 278,000 บาท

 2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์
 พาร์ทเนอร์ จ ากัด            
     = 310,000 บาท

 1. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชัน่
 จ ากัด = 289,000 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤษภำคม 2560

(ชือ่หน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

1
 คภ./ฝล.47/2560

ลว. 5 พ.ค. 60
 ราคาต่ าสุด

 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากัด                        
  = 556,500 บาท

วิธีพิเศษ2,130,000 2,130,000  556,500
จ้างซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้งานกับเฮลิคอปเตอร์ 

แบบ Bell206B จ านวน 3 EA

วิธีพิเศษ

3

จ้างตรวจซ่อม Starter Generator        

P/N 150SG122Q S/N 8415, S/N 

57538 จ านวน 2 EA
 575,000 600,000 600,000 วิธีพิเศษ

2
จ้างซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้งานกับเฮลิคอปเตอร์ 

แบบ Bell206B จ านวน 3 EA
 397,900 2,130,000 2,130,000 

 บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชัน่ จ ากัด
 = 575,000 บาท

 ราคาต่ าสุด
 คภ./ฝล.49/2560

ลว. 16 พ.ค. 60

 บริษัท มาร์ช เอวิเอชัน่ จ ากัด
 = 397,900 บาท

 ราคาต่ าสุด
 คภ./ฝล.48/2560

ลว. 5 พ.ค. 60

วิธีพิเศษ
 บริษัท มาร์ช เอวิเอชัน่ จ ากัด
 = 278,000 บาท

 ราคาต่ าสุด
 คภ./ฝล.50/2560

ลว. 23 พ.ค. 60
4

จ้างตรวจซ่อม Starter Generator        

P/N 23046-020 (209-060-221-001) 

จ านวน 1 EA
 278,000 340,000 340,000 



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสญัญำ

 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง
วธิทีี่ซ้ือ/

จ้ำง
 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก/รำคำ    
ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

 เลขที่และวนัที่
ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1
จา้งบริการรักษาความปลอดภยัของศูนยป์ฏบิัติการ

ฝนหลวงภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี จ ำนวน 1 งำน
 155,624  155,624  155,624

วิธีกรณี
พิเศษ

 องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก
 = 155,624 บำท

 องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก
 = 155,624 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 วส./ฝล.32/2560
ลว. 30 พ.ค. 60

2

จา้งบริการรักษาความปลอดภยัของกรมฝนหลวง

และการบินเกษตร (ระยะเวลา 1 มิถนุายน - 30 

กนัยายน 2560) จ ำนวน 1 งำน
257,465.60 257,465.60  311,248

วิธีกรณี
พิเศษ

 องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก
 = 257,465.60 บำท

 องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก
 = 257,465.60 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 วส./ฝล.33/2560
ลว. 22 มิ.ย. 60

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2560

(ชื่อหน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบนิเกษตร



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธทีี่ซ้ือ/จ้ำง
 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ
 ผู้ได้รบักำรคัดเลือก/รำคำที่ตก

ลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

 1. บริษัท ริชมอนด์ จ ำกดั
 = 178,495 บำท

 2. บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์
 พำร์ทเนอร์ จ ำกดั            
     = 229,022 บำท

 1. บริษัท ริชมอนด์ จ ำกดั
 = 8,807,500 บำท

 2. บริษัท โรยลัสกำย จ ำกดั
 = 11,500,000 บำท

 3. บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์
 พำร์ทเนอร์ จ ำกดั            
     = 10,504,000 บำท

 1. บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี.เอน
เตอร์ไพรส์ (ไทย) จ ำกดั      
 = 7,860,000 บำท

 2. บริษัท เอ็นพี เอวเิอชั่น 
ซัพพลำย จ ำกดั               
  = 9,100,000 บำท

 3. บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์
 พำร์ทเนอร์ จ ำกดั            
     = 9,360,000 บำท

 บริษัท เอ็นพี เอวเิอชั่น ซัพพลำย
 จ ำกดั  = 9,060,000 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 คภ./ฝล.53/2560

ลว. 7 มิ.ย. 60

 บริษัท ริชมอนด์ จ ำกดั            
  = 8,807,500 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 คภ./ฝล.52/2560

ลว. 5 มิ.ย. 60
วธิพีิเศษ

3

จา้งตรวจซ่อมใหญ ่(OVERHAUL) 

เคร่ืองยนต์ GARRETT MODEL           

TPE 331-5-251C  S/N P-22200         

S/N P-22358  จ ำนวน 2 เคร่ือง

 9,060,000 30,240,000 30,240,000 วธิพีิเศษ

2

จา้งตรวจซ่อมใหญ ่(OVERHAUL) 

เคร่ืองยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL

 PT6A-114A S/N PCE-PC1207       

จ ำนวน 1 เคร่ือง

 8,807,500 11,000,000 11,000,000 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มถุินำยน 2560

(ชื่อหน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบนิเกษตร

1
 คภ./ฝล.51/2560

ลว. 31 พ.ค. 60
 รำคำต่ ำสุด

 บริษัท ริชมอนด์ จ ำกดั            
  = 178,495 บำท

วธิพีิเศษ370,000 370,000  178,495

จา้งซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้งานกบัเคร่ืองยนต์   

Rolls Royce รุ่น M250C-47B          

จ านวน 2 EA



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธทีี่ซ้ือ/จ้ำง
 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ
 ผู้ได้รบักำรคัดเลือก/รำคำที่ตก

ลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

 1. บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี.เอน
เตอร์ไพรส์ (ไทย) จ ำกดั      
 = 6,040,000 บำท

 2. บริษัท เอ็นพี เอวเิอชั่น 
ซัพพลำย จ ำกดั               
  = 4,878,000 บำท

 3. บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์
 พำร์ทเนอร์ จ ำกดั            
   = 7,952,000 บำท

 4. บ. ไทยเอวเิอชั่น แมน
เนจเม้นท์ (แทมโก)้ จ ำกดั    
  = 13,668,501 บำท

 1. บริษัท เอ็นพี เอวเิอชั่น 
ซัพพลำย จ ำกดั               
  = 9,798,000 บำท

 2. บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์
 พำร์ทเนอร์ จ ำกดั            
   = 13,910,000 บำท

 3. บ. ไทยเอวเิอชั่น แมน
เนจเม้นท์ (แทมโก)้ จ ำกดั    
  = 29,090,946 บำท

 1. บ. ดูเวลล์-เอวเีอชั่น จก.
  = 13,411,700 บำท  คภ./ฝล.56/2560

ลว. 7 มิ.ย. 60

5

จา้งตรวจซ่อมใหญ ่(OVERHAUL) 

เคร่ืองยนต์ GARRETT MODEL           

TPE 331-10R-513C  S/N P-37613     

 S/N P-37673 จ ำนวน 2 เคร่ือง

 9,740,000

6
จา้งซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองบิน 

CASA จ ำนวน 33 รำยกำร
 8,606,800 15,300,500 15,300,500 

28,360,000 28,360,000 วธิพีิเศษ
 บริษัท เอ็นพี เอวเิอชั่น ซัพพลำย
 จ ำกดั  = 9,740,000 บำท

 คภ./ฝล.55/2560
ลว. 7 มิ.ย. 60

วธิพีิเศษ
 บริษัท เอ็นพี เอวเิอชั่น ซัพพลำย
 จ ำกดั  = 4,850,000 บำท

 รำคำต่ ำสุด

วธิพีิเศษ
 บริษัท ดูเวลล์-เอวเีอชั่น จ ำกดั   
  = 8,606,800 บำท

 รำคำต่ ำสุด

 รำคำต่ ำสุด

4

จา้งตรวจซ่อมใหญ ่(OVERHAUL) 

เคร่ืองยนต์ GARRETT MODEL           

TPE 331-10R-511C  S/N P-37675      

 จ ำนวน 1 เคร่ือง

 4,850,000 14,180,000 14,180,000 
 คภ./ฝล.54/2560

ลว. 7 มิ.ย. 60



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธทีี่ซ้ือ/จ้ำง
 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ
 ผู้ได้รบักำรคัดเลือก/รำคำที่ตก

ลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

 2. บ. มำร์ช เอวเิอชั่น จก.  
  = 15,154,500 บำท

 1. บ. ดูเวลล์-เอวเีอชั่น จก.
  = 13,411,700 บำท

 2. บ. มำร์ช เอวเิอชั่น จก.  
  = 15,154,500 บำท

8

จา้งตรวจซ่อมใหญ ่(0VERHAUL) ใบพัด 

ยี่ห้อ MC Cauley Model 

3GFR34C703-B S/N 970682 ,           

S/N 970513 จ ำนวน 2 ชุด

 1,950,000 11,000,000 11,000,000 วธิพีิเศษ
 บ. ไทย แอร์โรสเปซ กรุ๊ป 
จก.  = 1,970,000 บำท

 บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ กรุ๊ป 
จ ำกดั  = 1,950,000 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 คภ./ฝล.58/2560

ลว. 12 ม.ิย. 60

 1. บริษัท ริชมอนด์ จ ำกดั
 = 6,344,000 บำท

 2. บริษัท โรยลัสกำย จ ำกดั
 = 7,500,000 บำท

 1. บริษัท ริชมอนด์ จ ำกดั
 = 6,489,000 บำท

 2. บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์
 พำร์ทเนอร์ จ ำกดั            
   = 7,200,000 บำท

วธิพีิเศษ
 บริษัท ริชมอนด์ จ ำกดั            
   = 6,489,000 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 คภ./ฝล.60/2560

ลว. 19 ม.ิย. 60
10

จา้งตรวจซ่อม 2,000 ชั่วโมง              

(2,000 HOURS INSPECTION) 

เคร่ืองยนต์ ROLLS ROYCE                 

  รุ่น M250-C47B  P/N 23063392       

    S/N CAE-848300  จ ำนวน 1 เคร่ือง

 6,489,000 13,760,000 13,760,000 

วธิพีิเศษ
 บริษัท ริชมอนด์ จ ำกดั            
   = 6,344,000 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 คภ./ฝล.59/2560

ลว. 13 ม.ิย. 60
9

จา้งตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) 

เคร่ืองยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL

 PT6A-114 S/N PCE-PB0515 และ     

S/N PCE-PB0516 จ ำนวน 2 เคร่ือง

 6,344,000 7,460,000 7,460,000 

 คภ./ฝล.57/2560
ลว. 7 มิ.ย. 60

7
จา้งซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองบิน 

CASA จ ำนวน 18 รำยกำร
 2,930,000 15,300,500 15,300,500 วธิพีิเศษ

 บริษัท มำร์ช เอวเิอชั่น จ ำกดั    
  = 2,930,000 บำท

 รำคำต่ ำสุด

 คภ./ฝล.56/2560
ลว. 7 มิ.ย. 60

6
จา้งซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองบิน 

CASA จ ำนวน 33 รำยกำร
 8,606,800 15,300,500 15,300,500 วธิพีิเศษ

 บริษัท ดูเวลล์-เอวเีอชั่น จ ำกดั   
  = 8,606,800 บำท

 รำคำต่ ำสุด



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธทีี่ซ้ือ/จ้ำง
 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ
 ผู้ได้รบักำรคัดเลือก/รำคำที่ตก

ลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

11

จา้งที่ปรึกษาด าเนินงานพัฒนาระบบ

ควบคุมคุณภาพการวเิคราะห์ตัวอยา่ง

น  าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง
 2,700,000 2,700,000 2,700,000 วธิตีกลง

 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยสุีร
นำรี  = 2,700,000 บำท

 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยสุีรนำรี 
 = 2,700,000 บำท

 เสนอถูกต้อง
ตำมเง่ือนไข

 คภ./ฝล.61/2560
ลว. 27 ม.ิย. 60

12

ซื อเคร่ืองบิน ขนาดกลาง ยี่ห้อ NC212i 

แบบ/รุ่น (Model) 212i ผลิตภัณฑ์ของ

ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบในประเทศ

อินโดนีเซีย  จ ำนวน 2 ล ำ

994,880,000 990,000,000 1,043,678,000 วธิพีิเศษ
 บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี.เอนเตอร์
ไพรส์ (ไทย) จ ำกดั            
  = 1,004,460,000 บำท

 บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี.เอนเตอร์ไพรส์ 
(ไทย) จ ำกดั                         
   = 994,880,000 บำท

 ยื่นเสนอรำคำ
เพียงรำยเดียว

 คภ./ฝล.62/2560
ลว. 28 ม.ิย. 60

13

ซื อเคร่ืองช่วยเดินอากาศ Transponder 

KT-74 ยี่ห้อ Bendixking แบบ/รุ่น 

(Model) KT-74 P/N 

89000007-002001 ผลิตภัณฑ์ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบใน

ประเทศอินโดนีเซีย           จ ำนวน 1 

เคร่ือง

158,000 185,000 185,000 วธิพีิเศษ
 บ. สยำมเอวเีอชั่น จก.      
   = 158,000 บำท

 บ. สยำมเอวเีอชั่น จก.            
   =  158,000 บำท

 ยื่นเสนอรำคำ
เพียงรำยเดียว

 คภ./ฝล.63/2560
ลว. 30 ม.ิย. 60

14

จา้งซ่อม TYPE "C" Inspection ของ

เคร่ืองเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS-350B2 

หมายเลขเกษตร 18306 จ ำนวน 1 เคร่ือง
17,717,123 20,000,000 20,000,000 วธิพีิเศษ

 บริษัท สยำมอินเตอร์ 
เนชั่นแนลอัลไลแอนซ์ จ ำกดั
  = 17,717,123 บำท

 บริษัท สยำมอินเตอร์ เนชั่น
แนลอัลไลแอนซ์ จ ำกดั             
 = 17,717,123 บำท

 ยื่นเสนอรำคำ
เพียงรำยเดียว

 คภ./ฝล.64/2560
ลว. 30 ม.ิย. 60



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง
วิธทีี่ซ้ือ/

จ้ำง
 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

 ผู้ได้รบักำรคัดเลือก/รำคำ    ที่
ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1.บริษัท ดูเวลล์-เอวเีอชั่น จ ำกดั   
  = 1,220,280 บำท

2.บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์ พำร์ท
เนอร์ จ ำกดั = 1,119,320 บำท

3.บริษัท สกำยเทค อีควปิเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั                 
  = 1,103,855.95 บำท

 4.บริษัท โอแพน (ประเทศไทย) 
จ ำกดั = 1,027,520 บำท

 1. บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์ พำร์ท
เนอร์ จ ำกดั = 312,300 บำท

 2. บริษัท มำร์ช เอวเิอชั่น จ ำกดั   
 = 381,547 บำท

 1. บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์ พำร์ท
เนอร์ จ ำกดั = 312,300 บำท

 2. บริษัท มำร์ช เอวเิอชั่น จ ำกดั   
 = 381,547 บำท

 1. บริษัท มำร์ช เอวเิอชั่น จ ำกดั   
  = 1,538,710 บำท

 2. บริษัท ดูเวลล์-เอวเีอชั่น จ ำกดั
 = 1,024,030 บำท

วธิพีิเศษ
 บริษัท ดูเวลล์-เอวเีอชั่น จ ำกดั   
   = 232,950 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 วส./ฝล.37/2560
ลว. 26 ก.ค. 60

4
ซ้ืออะไหล่เคร่ืองบิน Cessna Caravan         

 จ ำนวน 5 รำยกำร
 232,950  3,098,450  1,442,554

ซ้ืออะไหล่เคร่ืองยนต์ Pratt & Whitney        

  จ ำนวน 4 รำยกำร
2

 วส./ฝล.36/2560
ลว. 4 ก.ค. 60

 รำคำต่ ำสุด
 บริษัท มำร์ช เอวเิอชั่น จ ำกดั    
  = 148,400 บำท

วธิพีิเศษ 169,680 787,620 148,400
ซ้ืออะไหล่เคร่ืองยนต์ Pratt & Whitney        

  จ ำนวน 3 รำยกำร
3

 วส./ฝล.35/2560
ลว. 4 ก.ค. 60

 รำคำต่ ำสุด
 บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์ พำร์ท
เนอร์ จ ำกดั = 98,540 บำท

วธิพีิเศษ 169,680

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกรกฎำคม 2560

(ชื่อหน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบนิเกษตร

1
ซ้ือไข หล่อล่ืน ไฮดรอลิค ส ำหรับเคร่ืองบิน      

 จ ำนวน 5 รำยกำร
 วส./ฝล.34/2560

ลว. 4 ก.ค. 60
 รำคำต่ ำสุด

 บริษัท โอแพน (ประเทศไทย) 
จ ำกดั = 1,003,900 บำท

วธิพีิเศษ 1,117,968 1,195,260 1,003,900

 787,620 98,540



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง
วิธทีี่ซ้ือ/

จ้ำง
 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

 ผู้ได้รบักำรคัดเลือก/รำคำ    ที่
ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

 3. หจก.สถำพร เทรดด้ิงกรุ๊ป       
  = 1,999,830 บำท

 4. บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์ พำร์ท
เนอร์ จ ำกดั = 1,858,750 บำท

 5. บ. เรยแ์ด้นท์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จก. = 3,295,800 บำท

 1. บริษัท มำร์ช เอวเิอชั่น จ ำกดั   
  = 1,538,710 บำท

 2. บริษัท ดูเวลล์-เอวเีอชั่น จ ำกดั
 = 1,024,030 บำท

 3. หจก.สถำพร เทรดด้ิงกรุ๊ป       
  = 1,999,830 บำท

 4. บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์ พำร์ท
เนอร์ จ ำกดั = 1,858,750 บำท

 5. บ. เรยแ์ด้นท์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จก. = 3,295,800 บำท

วธิพีิเศษ
 บริษัท ดูเวลล์-เอวเีอชั่น จ ำกดั   
   = 232,950 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 วส./ฝล.37/2560
ลว. 26 ก.ค. 60

5
ซ้ืออะไหล่เคร่ืองบิน Cessna Caravan         

 จ ำนวน 6 รำยกำร
 576,877  3,098,450  1,442,554 วธิพีิเศษ

 บริษัท มำร์ช เอวเิอชั่น จ ำกดั    
  = 576,877 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 วส./ฝล.38/2560
ลว. 26 ก.ค. 60

4
ซ้ืออะไหล่เคร่ืองบิน Cessna Caravan         

 จ ำนวน 5 รำยกำร
 232,950  3,098,450  1,442,554



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสญัญำ

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีี่ซ้ือ/จ้ำง
 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก/รำคำ

ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

 เลขที่และวนัที่
ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1

ซ้ือโครงการติดต้ังระบบโทรศัพท์พื้นฐานและ

ระบบส่ือสารขอ้มูลเสียงผ่านเครือขา่ยInternet

 (Voice Over IP) อาคารที่ท าการ หลังใหม่

ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 1

 ระบบ

 1,990,000 1,999,937 1,999,937 วิธีสอบราคา
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
  = 1,990,000 บาท

 บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั   = 1,990,000 บาท

 ยื่นเสนอราคา
เพียงรายเดียว

 คภ./ฝล.65/2560
ลว. 11 ก.ค. 60

2
จา้งซ่อมเคร่ืองบิน Super King Air 350 

หมายเลขเกษตร 2013 จ านวน 1 ล า
 37,995,000 35,000,000 35,000,000 วิธีพิเศษ

 บริษัท ริชมอนด์ จ ากดั            
   = 38,095,500 บาท

 บริษัท ริชมอนด์ จ ากดั      
   = 37,995,000 บาท

 ยื่นเสนอราคา
เพียงรายเดียว

 คภ./ฝล.66/2560
ลว. 20 ก.ค. 60

 1. บริษัท โรยลัสกาย จ ากดั      
   = 52,300,000 บาท

 2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั                          
   = 52,520,000 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2560

(ชื่อหน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบนิเกษตร

3

จา้งตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เคร่ืองยนต์ 

PRATT & WHITNEY MODEL PT6T-3D     

จ านวน 1 ชดุ

 52,200,000 52,680,000 52,680,000 วิธีพิเศษ
 บริษัท โรยลัสกาย จ ากดั    
  = 52,200,000 บาท

 ราคาต่ าสุด
 คภ./ฝล.67/2560

ลว. 27 ก.ค. 60



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธทีีซ้ื่อ/จ้ำง
 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำ    ที่
ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

 เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1.บริษัท มาร์ช เอวเิอชั่น จ ากัด     
 = 9,811,600 บาท

2.บริษัท ดูเวลล์-เอวเีอชั่น จ ากัด   
 = 8,445,900 บาท

3.บริษัท ไทยเอวเิอชั่น แมนเนจ
เม้นท์ (แทมโก)้ จ ากัด                
  = 5,190,500 บาท

1.บริษัท มาร์ช เอวเิอชั่น จ ากัด     
 = 9,811,600 บาท

2.บริษัท ดูเวลล์-เอวเีอชั่น จ ากัด   
 = 8,445,900 บาท

3.บริษัท ไทยเอวเิอชั่น แมนเนจ
เม้นท์ (แทมโก)้ จ ากัด                
  = 5,190,500 บาท

1.บริษัท มาร์ช เอวเิอชั่น จ ากัด     
 = 9,811,600 บาท

2.บริษัท ดูเวลล์-เอวเีอชั่น จ ากัด   
 = 8,445,900 บาท

3.บริษัท ไทยเอวเิอชั่น แมนเนจ
เม้นท์ (แทมโก)้ จ ากัด                
  = 5,190,500 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2560

(ชือ่หน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

จ้างซ่อมวทิยุส่ือสารและเคร่ืองช่วย
เดินอากาศส าหรับเคร่ืองบิน         
จ านวน 17 รายการ

1
 วส./ฝล. 40/2560

ลว. 7 ส.ค. 60
 ราคาต่ าสุด

 บริษัท มาร์ช เอวเิอชั่น จ ากัด    
  = 4,221,600 บาท

วธิพีิเศษ 9,040,000 9,040,000 4,221,600

 9,040,000 1,962,600
จ้างซ่อมวทิยุส่ือสารและเคร่ืองช่วย
เดินอากาศส าหรับเคร่ืองบิน         
จ านวน 9 รายการ

2

 วส./ฝล. 42/2560
ลว. 7 ส.ค. 60

 ราคาต่ าสุด
 บริษัท ไทยเอวเิอชั่น แมนเนจ

เม้นท์ (แทมโก)้ จ ากัด              
  = 2,117,000 บาท

วธิพีิเศษ 9,040,000 9,040,000 2,117,000
จ้างซ่อมวทิยุส่ือสารและเคร่ืองช่วย
เดินอากาศส าหรับเคร่ืองบิน         
จ านวน 13 รายการ

3

 วส./ฝล. 41/2560
ลว. 7 ส.ค. 60

 ราคาต่ าสุด
 บริษัท ดูเวลล์-เอวเีอชั่น จ ากัด   

 = 1,962,600 บาท
วธิพีิเศษ 9,040,000



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธทีีซ้ื่อ/จ้ำง
 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำ    ที่
ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

 เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1.บริษัท ดูเวลล์-เอวเีอชั่น จ ากัด   
 = 3,406,400 บาท

2.บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากัด = 2,974,300 บาท

3.บริษัท มาร์ช เอวเิอชั่น จ ากัด     
 = 4,018,460 บาท

 4.บริษัท เรย์แด้นท์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด = 3,376,000 บาท

1.บริษัท โรยัลสกาย จ ากัด          
 = 896,765 บาท

2.บริษัท แอร์สเปซ จ ากัด            
 = 1,237,988.44 บาท

3.บริษัท มาร์ช เอวเิอชั่น จ ากัด     
 = 1,116,524 บาท

 4.บริษัท สตาร์ แอโรเทค เซอร์วสิ
เซส จ ากัด = 1,093,135 บาท

4
ซ้ืออะไหล่เคร่ืองยนต์ GARRETT       

 จ านวน 10 รายการ
 วส./ฝล. 43/2560

ลว. 15 ส.ค. 60
 ราคาต่ าสุด

 บริษัท ศรีววิฒัน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากัด = 2,949,000 บาท

วธิพีิเศษ 2,957,455 3,392,310 2,949,000

 บริษัท โรยัลสกาย จ ากัด         
    = 833,765 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 44/2560

ลว. 28 ส.ค. 60
วธิพีิเศษ5

ซ้ืออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ BELL407     

 จ านวน 12 รายการ
 833,765  854,670 1,177,990.74 



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสญัญำ

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีี่ซ้ือ/จ้ำง
 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก/รำคำ

ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

 เลขที่และวนัที่
ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

 1.  บริษัท ไอทีฟอร์เวิร์ด จ ำกดั
 = 2,850,000 บำท
 2. บริษัท ซุปเปอร์เบส เอน็จิ
เนียร่ิง จ ำกดั = 2,990,650 
บำท

2

จา้งตรวจซ่อมใหญ่ (Overhaul) ใบพัด Dowty

 Model R334/4-82-F/13 S/N DAP0147 , 

S/N DAP0148 , S/N DAP0009 ,             

 S/N DRG2856-89 จ ำนวน 4 ชดุ

 8,560,000 6,028,000 6,028,000 วิธีพิเศษ
 บริษัท เอ.ไอ.ซี.อ.ีเอนเตอร์ไพร์ส 
(ไทย) จ ำกดั                         
   = 8,640,000 บำท

 บริษัท เอ.ไอ.ซี.อ.ีเอนเตอร์
ไพร์ส (ไทย) จ ำกดั            
  = 8,560,000 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 คภ./ฝล. 69/2560
ลว. 31 ส.ค. 60

3
จา้งซ่อมอปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองบิน       

CN 235-220 จ านวน 2 EA
 2,360,000 2,398,000 2,398,000 วิธีพิเศษ

 บริษัท เรยแ์ด้นท์ อนิเตอร์ เนชั่น
แนล จ ำกดั                          
    = 2,398,000 บำท

 บริษัท เรยแ์ด้นท์ อนิเตอร์ 
เนชั่นแนล จ ำกดั              
   = 2,360,000 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 คภ./ฝล. 70/2560
ลว. 31 ส.ค. 60

4

จา้งซ่อมอปุกรณ์ที่ใชง้านกบัเคร่ือง

เฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 412EP              

จ ำนวน 2 รำยกำร

 2,686,000 2,880,000 2,880,000 วิธีพิเศษ
 บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น จ ำกดั    
   = 2,686,000 บำท

 บริษัท มำร์ช เอวิเอชั่น 
จ ำกดั   = 2,686,000 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 คภ./ฝล. 71/2560
ลว. 31 ส.ค. 60

5

จา้งตรวจซ่อม (Overhaul) ใบพัด 

HAMILTON Model 14RF-21-61-2         

S/N MFG 970537 จ ำนวน 1 ชดุ
 5,999,900 6,000,000 6,000,000 วิธีพิเศษ

 บริษัท เรยแ์ด้นท์ อนิเตอร์ เนชั่น
แนล จ ำกดั                          
    = 5,999,900 บำท

 บริษัท เรยแ์ด้นท์ อนิเตอร์ 
เนชั่นแนล จ ำกดั              
   = 5,999,900 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 คภ./ฝล. 72/2560
ลว. 31 ส.ค. 60

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2560

(ชื่อหน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบนิเกษตร

 คภ./ฝล. 68/2560
ลว. 3 ส.ค. 60

 รำคำต่ ำสุด
 บริษัท ไอที ฟอร์เวิร์ด จ ำกดั

   = 2,850,000 บำท
e-bidding2,996,000 2,996,000  2,850,000

ซ้ือโครงกำรบริกำรเคร่ืองแม่ขำ่ยเสมือน     
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร             
จ ำนวน 1 ระบบ

1



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสญัญำ

 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีี่ซ้ือ/จ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก/รำคำ    

ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

 เลขที่และวนัที่
ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์
 จ ากดั = 1,020,850 บาท

2.  บริษัท แอร์สเปซ จ ากดั             
  = 1,133,083.02 บาท

1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั       
  = 392,410 บาท

2. บริษัท ไทยเอวิเอชั่น แมนเนจเม้นท์
 (แทมโก)้ จ ากดั =400,400 บาท

1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั       
  = 1,190,000 บาท

2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์
 จ ากดั = 1,255,000 บาท

3. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จ ากดั      
  = 1,495,000 บาท

4

ซ้ืออะไหล่เคร่ืองวัดเมฆฟิสิกส์ 

Inverter, 2,000W, 110 VAC, 60Hz 

P/N SPEC-XPX-1-2-6 จ ำนวน 3 EA
 1,320,000  1,347,000  1,347,000 วิธีพิเศษ

  บริษัท จโีนแมทช ์จ ากดั               
    = 1,347,000 บาท

  บริษัท จโีนแมทช ์จ ากดั         
   = 1,320,000 บาท

 เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

 วส./ฝล. 48/2560
ลว. 15 ก.ย. 60

1. เอ.ไอ.ซี.อ.ีเอนเตอร์ไพรส์ (ไทย) 
จ ากดั = 1,570,000 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2560

(ชื่อหน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบนิเกษตร

ซ้ืออะไหล่เคร่ืองยนต์ Rolls Royce 
จ านวน 31 รายการ

1
 วส./ฝล. 45/2560

ลว. 1 ก.ย. 60
 ราคาต่ าสุด

 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั = 934,150 บาท

วิธีพิเศษ1,028,715.41  986,250 934,150

 426,850 392,410
ซ้ืออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ 
Bell206B จ านวน 7 รายการ2

 วส./ฝล. 47/2560
ลว. 15 ก.ย. 60

 ราคาต่ าสุด
 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั    
  = 1,190,000 บาท

วิธีพิเศษ 1,720,000 1,720,000 1,190,000
ซ้ืออะไหล่เคร่ืองบิน CASA          
จ านวน 1 รายการ

3

 วส./ฝล. 46/2560
ลว. 1 ก.ย. 60

 ราคาต่ าสุด
 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั    
  = 392,410 บาท

วิธีพิเศษ288,000.70 

 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั    
   = 1,017,880 บาท

 เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

 วส./ฝล. 49/2560
ลว. 26 ก.ย. 60

วิธีพิเศษ5
ซ้ืออะไหล่เคร่ืองบิน CN 235-220 

จ านวน 3 รายการ
 1,017,880  1,608,832 1,608,832 



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสญัญำ

 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีี่ซ้ือ/จ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก/รำคำ    

ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

 เลขที่และวนัที่
ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

2. บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั       
   = 1,017,880 บาท

3. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จ ากดั      
  = 680,900 บาท

1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั       
  = 1,459,477 บาท

2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์
 จ ากดั = 1,154,430 บาท

3. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จ ากดั      
  = 1,878,300 บาท

4. บริษัท เอวิเอชั่นอคีวิปเมนท์ซัพ
พลายเออร์ (ประเทศไทย) จ ากดั       
  = 382,665 บาท

 5. บริษัท เอวีเอชั่น เบส จ ากดั        
   = 1,691,015.16 บาท

1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั       
  = 1,459,477 บาท

2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์
 จ ากดั = 1,154,430 บาท

3. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จ ากดั      
  = 1,878,300 บาท

4. บริษัท เอวิเอชั่นอคีวิปเมนท์ซัพ
พลายเออร์ (ประเทศไทย) จ ากดั       
  = 382,665 บาท

 5. บริษัท เอวีเอชั่น เบส จ ากดั        
   = 1,691,015.16 บาท

วิธีพิเศษ
 บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จ ากดั  
   = 156,450 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 50/2560

ลว. 29 ก.ย. 60

7

ซ้ืออะไหล่ STANDARD PARTS 

ส ำหรับเฮลิคอปเตอร์                 

จ านวน 23 รายการ

 270,777  1,710,294 1,865,714.11 วิธีพิเศษ
 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั    
  = 270,777 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 51/2560

ลว. 29 ก.ย. 60

6

ซ้ืออะไหล่ STANDARD PARTS 

ส ำหรับเฮลิคอปเตอร์ จ านวน 3 

รายการ

 156,450  1,710,294 1,865,714.11 

 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั    
   = 1,017,880 บาท

 เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

 วส./ฝล. 49/2560
ลว. 26 ก.ย. 60

วิธีพิเศษ5
ซ้ืออะไหล่เคร่ืองบิน CN 235-220 

จ านวน 3 รายการ
 1,017,880  1,608,832 1,608,832 



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสญัญำ

 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีี่ซ้ือ/จ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก/รำคำ    

ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

 เลขที่และวนัที่
ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั       
  = 1,459,477 บาท

2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์
 จ ากดั = 1,154,430 บาท

3. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จ ากดั      
  = 1,878,300 บาท

4. บริษัท เอวิเอชั่นอคีวิปเมนท์ซัพ
พลายเออร์ (ประเทศไทย) จ ากดั       
  = 382,665 บาท

 5. บริษัท เอวีเอชั่น เบส จ ากดั        
   = 1,691,015.16 บาท

1.  บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั      
  = 3,999,860 บาท

 2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั = 285,600 บาท

1.  บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั      
  = 3,999,860 บาท

 2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั = 285,600 บาท

1. บริษัท สยามอนิเตอร์เนชั่น
แนลอลัไลแอนซ์ จ ากดั                   
  = 5,155,070 บาท

2.  บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั      
  = 484,000 บาท

3. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์
 จ ากดั = 523,790 บาท

วิธีพิเศษ
 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั = 23,600 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 54/2560

ลว. 29 ก.ย. 60

11
ซ้ืออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ 

AS350B2 จ านวน 2 รายการ
 25,190  5,704,955 4,821,309 วิธีพิเศษ

 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั = 25,190 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 55/2560

ลว. 29 ก.ย. 60

10
ซ้ืออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ 

Bell412EP จ านวน 1 รายการ
 23,600  4,216,375 4,332,154 

วิธีพิเศษ
 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั = 1,054,200 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 52/2560

ลว. 29 ก.ย. 60

9
ซ้ืออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ 

Bell412EP จ านวน 25 รายการ
 3,725,825  4,216,375 4,332,154 วิธีพิเศษ

 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั    
 = 3,725,825 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 53/2560

ลว. 29 ก.ย. 60

8

ซ้ืออะไหล่ STANDARD PARTS 

ส ำหรับเฮลิคอปเตอร์ จ านวน 4 

รายการ

 1,054,200  1,710,294 1,865,714.11 



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสญัญำ

 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีี่ซ้ือ/จ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก/รำคำ    

ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

 เลขที่และวนัที่
ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

 4. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จ ากดั     
   = 835,000 บาท

1. บริษัท สยามอนิเตอร์เนชั่น
แนลอลัไลแอนซ์ จ ากดั                   
  = 5,155,070 บาท

2.  บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั      
  = 484,000 บาท

3. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์
 จ ากดั = 523,790 บาท

 4. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จ ากดั     
   = 835,000 บาท

1. บริษัท สยามอนิเตอร์เนชั่น
แนลอลัไลแอนซ์ จ ากดั                   
  = 5,155,070 บาท

2.  บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั      
  = 484,000 บาท

3. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์
 จ ากดั = 523,790 บาท

 4. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จ ากดั     
   = 835,000 บาท

1. บริษัท สยามอนิเตอร์เนชั่น
แนลอลัไลแอนซ์ จ ากดั                   
  = 5,155,070 บาท

2.  บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั      
  = 484,000 บาทวิธีพิเศษ

 บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จ ากดั  
   = 125,000 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 58/2560

ลว. 29 ก.ย. 60
14

ซ้ืออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ 
AS350B2 จ านวน 1 รายการ  125,000  5,704,955 4,821,309 

วิธีพิเศษ
 บริษัท สยามอนิเตอร์ เนชั่นแนล
 อลัไลแอนซ์ จ ากดั                 
  = 4,028,450 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 56/2560

ลว. 29 ก.ย. 60

13
ซ้ืออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ 

AS350B2 จ านวน 1 รายการ
 484,000  5,704,955 4,821,309 วิธีพิเศษ

 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั    
 = 484,000 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 57/2560

ลว. 29 ก.ย. 60

12
ซ้ืออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ 

AS350B2 จ านวน 16 รายการ
 4,028,450  5,704,955 4,821,309 

11
ซ้ืออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ 

AS350B2 จ านวน 2 รายการ
 25,190  5,704,955 4,821,309 วิธีพิเศษ

 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั = 25,190 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 55/2560

ลว. 29 ก.ย. 60



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสญัญำ

 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีี่ซ้ือ/จ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก/รำคำ    

ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

 เลขที่และวนัที่
ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

3. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์
 จ ากดั = 523,790 บาท

 4. บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จ ากดั     
   = 835,000 บาท

1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั       
  = 2,969,040 บาท

2.  บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั = 979,043 บาท

3.  บริษัท เอวิเอชั่นอคีวิปเมนท์ซัพ
พลายเออร์ (ประเทศไทย) จ ากดั

 4. บริษัท สตาร์ แอโรเทค เซอร์วิส
เซส จ ากดั = 137,346 บาท

1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั       
  = 2,969,040 บาท

2.  บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั = 979,043 บาท

3.  บริษัท เอวิเอชั่นอคีวิปเมนท์ซัพ
พลายเออร์ (ประเทศไทย) จ ากดั

 4. บริษัท สตาร์ แอโรเทค เซอร์วิส
เซส จ ากดั = 137,346 บาท

1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั       
  = 2,969,040 บาท

2.  บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั = 979,043 บาท

3.  บริษัท เอวิเอชั่นอคีวิปเมนท์ซัพ
พลายเออร์ (ประเทศไทย) จ ากดั

วิธีพิเศษ
 บริษัท เอวิเอชั่น อคีวิปเม้นท์  
ซัพพลายเออร์ (ประเทศไทย)
จ ากดั = 418,028.67 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 60/2560

ลว. 29 ก.ย. 60

17
ซ้ืออะไหล่ Standard Parts ส ำหรับ

เคร่ืองบิน จ านวน 51 รายการ
 137,346 4,503,457.67 4,503,457.67 วิธีพิเศษ

 บริษัท สตาร์ แอโรเทค เซอร์วิส
 จ ากดั = 137,346 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 61/2560

ลว. 29 ก.ย. 60

16
ซ้ืออะไหล่ Standard Parts ส ำหรับ

เคร่ืองบิน จ านวน 29 รายการ
 

418,028.67
4,503,457.67 4,503,457.67 

วิธีพิเศษ
 บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จ ากดั  
   = 125,000 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 58/2560

ลว. 29 ก.ย. 60

15
ซ้ืออะไหล่ Standard Parts ส ำหรับ

เคร่ืองบิน จ ำนวน 78 รายการ
 979,043 4,503,457.67 4,503,457.67 วิธีพิเศษ

 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั = 979,043 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 59/2560

ลว. 29 ก.ย. 60

14
ซ้ืออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ 
AS350B2 จ านวน 1 รายการ  125,000  5,704,955 4,821,309 



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสญัญำ

 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีี่ซ้ือ/จ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก/รำคำ    

ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

 เลขที่และวนัที่
ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

 4. บริษัท สตาร์ แอโรเทค เซอร์วิส
เซส จ ากดั = 137,346 บาท

1. บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั       
  = 2,969,040 บาท

2.  บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั = 979,043 บาท

3.  บริษัท เอวิเอชั่นอคีวิปเมนท์ซัพ
พลายเออร์ (ประเทศไทย) จ ากดั

 4. บริษัท สตาร์ แอโรเทค เซอร์วิส
เซส จ ากดั = 137,346 บาท

19
ซ้ืออะไหล่เรดำร์ตรวจอำกำศ ARC 

SENSOR P/N 77-0679 จ านวน 1 EA
 350,000  354,000 354,000 e-bidding

บริษัท จโีนแมทซ์ จ ากดั                 
   = 350,000 บาท

 บริษัท จโีนแมทซ์ จ ากดั          
   = 350,000 บาท

 เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

 วส./ฝล. 63/2560
ลว. 29 ก.ย. 60

20

ซ้ืออะไหล่เคร่ืองวัดเฆมฟิสิกส์ 

Ejectable Flares Racks P/N 

Spec-103 ยี่ห้อ Spec จ านวน 1 EA
 6,300,000  6,330,000 6,330,000 วิธีพิเศษ

 บริษัท จโีนแมทซ์ จ ากดั                
    = 6,300,000 บาท

 บริษัท จโีนแมทซ์ จ ากดั          
   = 6,300,000 บาท

 เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

 วส./ฝล. 64/2560
ลว. 29 ก.ย. 60

วิธีพิเศษ
 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จ ากดั    
  = 2,969,040 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 62/2560

ลว. 29 ก.ย. 60
18

ซ้ืออะไหล่ Standard Parts ส ำหรับ

เคร่ืองบิน จ านวน 16 รายการ
 2,969,040 4,503,457.67 4,503,457.67 

17
ซ้ืออะไหล่ Standard Parts ส ำหรับ

เคร่ืองบิน จ านวน 51 รายการ
 137,346 4,503,457.67 4,503,457.67 วิธีพิเศษ

 บริษัท สตาร์ แอโรเทค เซอร์วิส
 จ ากดั = 137,346 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 61/2560

ลว. 29 ก.ย. 60



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีทีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำ

ทีต่กลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

 เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 1. บริษัท พีเพิลแวร์ จ ำกัด            
    = 1,553,640 บำท

 2. บริษัท เอสพีเค ซำวด์ ซิสเต็มส์ 
จ ำกัด = 1,554,442.50 บำท

 3. บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 
(มหำชน)  = 1,552,249 บำท

 1. บ. ไมเนอร์ แอร์ครำฟ โฮลด้ิง จก.
  = 2,519,850 บำท

 2. บ. ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์ 
จก. = 1,425,762 บำท

 1. บริษัท ซี.ว.ีเอ็ม.กรุ๊ป จ ำกัด        
   = 2,933,940 บำท

 2. บริษัท ไอ.อำร์.ที. เทคโนโลยี ่
จ ำกัด = 2,961,760 บำท

 คภ./ฝล.75/2560
 ลว. 29 ก.ย. 60

ซ้ือเคร่ืองมือตรวจสอบภำยในเคร่ืองยนต์ 
อำกำศยำน ยีห่้อ Inspection Technologies
 รุ่น MAIQ ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
จ ำนวน 1 ชุด

3 e-bidding3,000,000 3,000,000  2,900,000  รำคำต่ ำสุด
 1. บริษัท ซี.ว.ีเอ็ม.กรุ๊ป 
จ ำกัด = 2,900,000 บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกันยำยน 2560

(ชือ่หน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

 คภ./ฝล. 73/2560
ลว. 11 ก.ย. 60

 รำคำต่ ำสุด
 บริษัท กสท โทรคมนำคม 
จ ำกัด (มหำชน)                
  = 1,550,000 บำท

วิธีสอบรำคำ1,554,398 1,886,420  1,550,000
โครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพ
ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ จ ำนวน 1 ระบบ

1

 บริษัท ไมเนอร์ แอร์ครำฟ   
 โฮลด้ิง จ ำกัด                  
   = 2,340,000 บำท

 มีเง่ือนไข
ถูกต้องตำมที่
ทำงรำชกำร

ก ำหนด

 คภ./ฝล. 74/2560
ลว. 26 ก.ย. 60

2

ซ้ือใบพัด Hartzell ยีห่้อ Hartzell แบบ/รุ่น 
(Model) HC-B3TN-3AF/T10890CN-2     

P/N HC-B3TN-3AF/T10890CN-2 

ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา         จ ำนวน 1 ชุด

 2,340,000 2,514,500 2,675,000 วิธีพิเศษ



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีทีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำ

ทีต่กลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

 เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

4

ซ้ือใบพัด  Dowty ยีห่้อ Dowty แบบ/รุ่น 

(Model) R334/4-82-F/13 P/N 660709020

 ผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ ประกอบใน

ประเทศอังกฤษ  จ ำนวน 2 ชุด

 21,000,000 21,000,000 22,224,000 วิธีพิเศษ

 1. บริษัท เอ.ไอ.ซี.อ.ีเอนเตอร์ไพรส์ 
(ไทย) จ ำกัด = 21,000,000 บำท  
 2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ท
เนอร์ จ ำกัด = 21,320,000 บำท

 บริษัท เอ.ไอ.ซี.อ.ีเอนเตอร์
ไพรส์ (ไทย) จ ำกัด             
  = 21,000,000 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 คภ./ฝล. 76/2560

ลว. 29 ก.ย. 60



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก/รำคำ    ที่

ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขทีแ่ละวนัที่
ของสัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1
จา้งเหมาบดโปรยสารฝนหลวง          
(ระยะเวลา 1 ต.ค.60 - 31 ต.ค.60)

 1,563,912  1,563,912  1,563,912 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท อทีีอ ีเมเนจเมนท์ จ ากดั         
  = 1,563,912 บาท

บริษัท อทีีอ ีเมเนจเมนท์ จ ากดั    
 = 1,563,912 บาท

 เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

 วส./ฝล. 1/2561
ลว. 27 ต.ค. 60

2
จา้งถา่ยเอกสาร ปีงบประมาณ 2561 
(ระยะเวลา 1 ต.ค.60 - 31 ก.ย.61)

 700,000  700,000  600,000 สอบราคา
 บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์ จ ากดั
 = 700,000 บาท

 บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์ 
จ ากดั = 700,000 บาท

 เสนอราคา
เพยีงรายเดียว

 วส./ฝล. 2/2561
ลว. 27 ต.ค. 60

1. บริษัท ซี.เอ. อนิโฟ มีเดีย จ ากดั     
 = 5,923,520 บาท

2. บริษัท ไนน์ พลัส มีเดีย จ ากดั       
  = 5,898,000 บาท

3. บริษัท 168 มีเดีย เอเจนซ่ี จ ากดั  
 = 5,699,000 บาท

4. บริษัท ดรีมไลน์ ครีเอชั่นส์ จ ากดั   
  = 5,980,230 บาท

1. บริษัท รักษาความปลอดภยั       
เค.เอม็.อนิเตอร์เทค จ ากดั              
 =3,300,000 บาท

2. บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิง่เซอร์วสิ 
จ ากดั = 3,145,800 บาท

3. บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วสิ 
จ ากดั = 3,420,000 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน 2560

(ชื่อหน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

 วส./ฝล. 3/2561
ลว. 10 พ.ย. 60

 ราคาต่ าสุด
 บริษัท ดรีมไลน์ ครีเอชั่นส์ จ ากดั
 = 5,950,000 บาท

 6,000,000 5,950,000
จา้งจดังานวนัพระบิดาแหง่ฝนหลวง      
ประจ าปี 2560 จ านวน 1 งาน

3

4
จา้งเหมาท าความสะอาดกรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร ปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - 
เดือนกนัยายน 2561)

 3,139,992  3,543,840
 บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิง่ เซอร์วสิ
 จ ากดั = 3,139,992 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 4/2561
ลว. 10 พ.ย. 60

วธี ีe-bidding 6,000,000

 3,543,840 วธี ีe-bidding



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก/รำคำ    ที่

ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขทีแ่ละวนัที่
ของสัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

4. บริษัท เอลาฬุก เซอร์วสิ จ ากดั      
 = 3,366,755  บาท

 5. บริษัท รักษาความปลอดภยั เอส .
บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากดั                       
   =  3,284,209.48  บาท

5
จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั         
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 2561      
(เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกนัยายน 2561)

15,273,816  15,273,816 15,273,816 วธิกีรณีพเิศษ
 องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก       
 = 15,273,816 บาท

 องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก  
   = 15,273,816 บาท

 เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

 วส./ฝล. 5/2561
ลว. 15 พ.ย. 60

6

ซ้ือเคร่ืองวทิยหุยั่งอากาศระบบเรดิโอธโีอโดไลท์

 ชนิดความถี่ 1680 MHz                   

จ านวน 3,700 ชุด

 67,414,000  67,525,000 67,525,000 วธิพีเิศษ
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ รีเสริท์
 = 67,414,000 บาท

 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไซแอนติฟคิ    
  รีเสริท์ = 67,414,000 บาท

 เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

 วส./ฝล. 6/2561
ลว. 24 พ.ย. 60

4
จา้งเหมาท าความสะอาดกรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร ปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - 
เดือนกนัยายน 2561)

 3,139,992  3,543,840
 บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิง่ เซอร์วสิ
 จ ากดั = 3,139,992 บาท

 ราคาต่ าสุด
 วส./ฝล. 4/2561
ลว. 10 พ.ย. 60

 3,543,840 วธี ีe-bidding



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีทีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำ

ทีต่กลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

 เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 1. บริษัท ไทโย เฟอร์นิเทค จ ำกัด         
   = 1,545,500.75 บำท

 2. บริษัท แอลทูอี จ ำกัด                    
   = 934,305.81 บำท

 3. บริษัท บิลเล่ียนแนเฟอร์ไนน์ จ ำกัด    
  = 1,013,745.98 บำท

 4. บริษัท สยำมสตีลอินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกัด (มหำชน) = 1,120,730 บำท

 5. บริษัท แสนสุข 99 จ ำกัด               
   = 1,264,814.90 บำท

 6.  บริษัท แจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด        
   = 1,081,021 บำท

 1. บริษัท เอ.ไอ.ซี.อ.ีเอนเตอร์ไพรส์ (ไทย)
 จ ำกัด = 11,412,000 บำท

 2. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์ 
จ ำกัด = 10,660,000 บำท

3
ซ้ือครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง          
จ ำนวน 4 รำยกำร

 7,516,550 7,466,000 8,123,000 วิธี e-bidding
 บริษัท แสงฟ้ำ อีซูซุ เซลส์ จ ำกัด           
  = 7,516,550 บำท

 บริษัท แสงฟ้ำ อีซูซุ เซลส์ 
จ ำกัด = 7,516,550 บำท

 ยืน่เสนอรำคำ
เพียงรำยเดียว

 คภ./ฝล. 3/2561
ลว. 22 พ.ย. 60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม - พฤศจกิำยน 2560

(ชือ่หน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

 คภ./ฝล. 1/2561
ลว. 1 พ.ย. 60

 รำคำต่ ำสุด
 บริษัท แอลทูอี จ ำกัด        
   = 934,000 บำท

วิธีสอบรำคำ1,580,850 1,580,850  934,000ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 17 รำยกำร1

 บริษัท เอ.ไอ.ซี.อ.ีเอนเตอร์
ไพร์ส (ไทย) จ ำกัด             
 = 11,112,000 บำท

 รำคำต่ ำสุด
 คภ./ฝล. 2/2561
ลว. 10 พ.ย. 60

2

ซ้ือใบพัด Dowty ยีห่้อ Dowty แบบ/รุ่น 
(Model) R334/4-82-F/13 หมายเลข P/N 

660709020 ผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ 

ประกอบในประเทศอังกฤษ จ ำนวน 1 ชุด

 11,112,000 11,112,000 11,112,000 วิธีพิเศษ



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีทีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก/รำคำ

ทีต่กลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

 เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 1. บริษัท โรยัลสกำย จ ำกัด                
  = 36,500,000 บำท

 2.   บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พำร์ทเนอร์
 จ ำกัด = 41,082,650 บำท

 3. บริษัท ไมเนอร์ แอร์ครำฟ โฮลด้ิง 
จ ำกัด = 41,200,000 บำท

 4. บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ กรุ๊ป จ ำกัด   
 = 43,999,684 บำท

4
 คภ./ฝล. 4/2561
ลว. 24 พ.ย. 60

 รำคำต่ ำสุด
 บริษัท โรยัลสกำย จ ำกัด   
 = 36,500,000 บำท

วิธีพิเศษ41,900,000 41,900,000  36,500,000
ซ้ือเคร่ืองยนต์ส ำรองส ำหรับเคร่ืองบิน      

ขนำดเล็กในกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 1 เคร่ือง



ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก/รำคำทีต่ก

ลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

 1. บริษัท นันทวชิญ์ โยธาการ จ ากดั     
   = 44,945,000 บาท

 2. หจก.ลักษมีวศิวกรรม                    
 =  46,464,000 บาท

 3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส. ดุสิตกอ่สร้าง     
 = 42,400,000 บาท

 1. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศรีสินกอ่สร้าง       
 = 6,600,000 บาท

 2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พลเฟอร์นิเจอร์     
 = 6,345,196.10 บาท

 3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ 
เฟอร์นิชิ่ง = 6,250,100.62 บาท

 4. บริษัท เจเค เดคคอน จ ากดั            
  = 5,856,366.05 บาท

 5. บริษัท อนิเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ 
จ ากดั = 7,598,407.87 บาท

 6. บริษัท นครอนิทร์วฒันา จ ากดั         
   = 6,500,000 บาท

 1. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ชาติกลุกอ่สร้าง    
 = 2,889,000 บาท

 2. บริษัท กฬีาไทย อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั = 2,699,999 บาท

 3. บริษัท กนกนิรมาณ จ ากดั              
 = 2,989,000 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน 2560

(ชื่อหน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

1

จา้งกอ่สร้างอาคารส านักงานศูนยป์ฏบิัติการ
ฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง ต าบลอรัญญิก 
อ าเภอเมืองพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก   
จ านวน 1 งาน

 42,400,000 55,000,000 48,345,100 วธิ ีe-bidding
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส. ดุสิต
กอ่สร้าง = 42,400,000 บาท

 ราคาต่ าสุด
 ทด./ฝล. 1/2561
ลว. 24 พ.ย. 60

2

จา้งปรับปรุงอาคารส านักงานกรมฝนหลวง
และการบินเกษตรเป็นพพิธิภณัฑ์และหอ้งสมุด
 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  
 จ านวน 1 งาน

 ทด./ฝล. 2/2561
ลว. 24 พ.ย. 60

 ราคาต่ าสุด
 บริษัท เจเค เดคคอน จ ากดั     
  = 5,724,916.55 บาท

วธิ ีe-bidding7,176,376 8,671,800 5,724,916.55 

จา้งปรับปรุงพืน้โรงเกบ็เฮลิคอปเตอร์          
โรงเกบ็ที ่2 พืน้ที ่1,220 ตร.ม.           
ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง      
จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 1 งาน

3
 ทด./ฝล. 3/2561
ลว. 27 พ.ย. 60

 ราคาต่ าสุด
 บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล 
เซอร์วสิ จ ากดั                      
 = 2,485,000 บาท

วธิ ีe-bidding3,327,800 3,327,800  2,485,000



ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก/รำคำทีต่ก

ลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

 4. บริษัท นอร์ทบริค จ ากดั                
 = 3,046,525.44 บาท

 5.  บริษัท บิลด้ิง กรูู จ ากดั                
 = 2,678,096.30 บาท

 6. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ซี เฟอร์นิเจอร์
(คลองหลวง) = 2,960,901.35  บาท

 7. บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล 
เซอร์วสิ จ ากดั = 2,490,000 บาท

จา้งปรับปรุงพืน้โรงเกบ็เฮลิคอปเตอร์          
โรงเกบ็ที ่2 พืน้ที ่1,220 ตร.ม.           
ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง      
จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 1 งาน

3
 ทด./ฝล. 3/2561
ลว. 27 พ.ย. 60

 ราคาต่ าสุด
 บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล 
เซอร์วสิ จ ากดั                      
 = 2,485,000 บาท

วธิ ีe-bidding3,327,800 3,327,800  2,485,000



ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก/รำคำทีต่ก

ลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขทีแ่ละวนัทีข่องใบสัง่
ซ้ือ/ใบสัง่จ้ำง

1
จา้งจดันิทรรศการในงานพระราชพธิถีวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดุลยเดชบรมนาถบพติร

 140,000 140,000 140,000 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัทสถานีการพมิพ์จ ากดั
 = 140,000 บาท

บริษัทสถานีการพมิพ์จ ากดั
 = 140,000 บาท

เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

ใบส่ังจา้งเล่มที่จ.001 
เลขที่001/2561
ลว. 24 ต.ค. 60

2

จา้งจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุตาม
พระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐพ.ศ. 2560

 19,639.74 19,639.74  19,639.74 วธิเีฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดัทริปเปิล้เอกอ๊ปปี้
 = 19,639.74

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัทริปเปิล้เอ
กอ๊ปปี้= 19,639.74

เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

ใบส่ังจา้งเล่มที่จ.001 
เลขที่002/2561
ลว. 31 ต.ค. 60

3
จา้งซ่อมรถยนต์ทะเบียนฮพ-6986 กทม. 
จ านวน1 คัน

 45,271.70 46,600 46,600 เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามนิสสันสุราษฎร์ธานีจ ากดั
 = 45,271.70 บาท

บริษัทสยามนิสสันสุราษฎร์ธานี
จ ากดั= 45,271.70 บาท

เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

ใบส่ังจา้งเล่มที่จ.001 
เลขที่003/2561
ลว. 21 พ.ย. 60

4
จา้งปรับปรุงหอ้งน้ าอาคารเทพฤทธิ์เทวกลุ
จ านวน1 งาน

 315,000 315,000 315,000 วธิเีฉพาะเจาะจง
นายพฒันากลุผอม
   = 215,000 บาท

นายพฒันากลุผอม
  = 215,000 บาท

เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

ใบส่ังจา้งเล่มที่จ.001 
เลขที่004/2561
ลว. 29 พ.ย. 60

5 ซ้ือหมึกคอมพวิเตอร์จ านวน2 รายการ  24,142.41  24,142.41  24,142.41 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
จ ากดั(มหาชน) = 24,142.41 บาท

บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์
ปอเรชั่นจ ากดั(มหาชน)          
 = 24,142.41 บาท

เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเล่มที่ซ.001 
เลขที่001/2561
ลว. 21 พ.ย. 60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน 2560

(ชื่อหน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร



ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก/รำคำทีต่ก

ลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขทีแ่ละวนัทีข่องใบสัง่
ซ้ือ/ใบสัง่จ้ำง

6
ซ้ือแบตเตอร่ีและยางรถยนต์
จ านวน2 รายการ

 16,103.50  19,800  19,800 วธิตีกลงราคา
บริษัทสมเจริญชัยเซอร์วสิจ ากดั
 = 19,800 บาท

บริษัทสมเจริญชัยเซอร์วสิ
จ ากดั= 16,103.50 บาท

เสนอถกูต้อง
ตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเล่มที่ซ.001 
เลขที่002/2561
ลว. 22 พ.ย. 60
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