
ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิทีจ่ะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก/รำคำทีต่ก

ลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขทีแ่ละวนัทีข่องใบสัง่
ซ้ือ/ใบสัง่จ้ำง

1 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 66 รำยกำร  74,284.60  85,000  85,000 วธิเีฉพำะเจำะจง
 บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)      
 = 74,284.60 บำท

 บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)
  = 74,284.60 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 ใบส่ังซ้ือ เล่มที ่ซ.001 
เลขที ่006/2561
ลว. 6 ก.พ. 61

2
ซ้ือกระดำษถำ่ยเอกสำร A 4              

จ ำนวน 1,000 รีม
 96,300  96,300  96,300 วธิเีฉพำะเจำะจง

  บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ำกดั      
 = 96,300 บำท

  บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ำกดั
 = 96,300 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 ใบส่ังซ้ือ เล่มที ่ซ.001 
เลขที ่007/2561
ลว. 6 ก.พ. 61

3
ซ้ือแฟม้เอกสำร สันกวำ้ง ขนำด 3 นิว้  
จ ำนวน 600 เล่ม

 51,000.48  51,000.48  51,000.48 วธิเีฉพำะเจำะจง
 บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)     
 = 51,000.48 บำท

 บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)
  = 51,000.48 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 ใบส่ังซ้ือ เล่มที ่ซ.001 
เลขที ่008/2561
ลว. 15 ก.พ. 61

4 จำ้งซ่อมเคร่ืองพมิพ ์จ ำนวน 1 เคร่ือง  6,955 6,955 6,955 วธิเีฉพำะเจำะจง
  บริษัท โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ำกดั           
  = 6,955 บำท

  บริษัท โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ำกดั    
  = 6,955 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 ใบส่ังจำ้ง เล่มที ่จ.001 
เลขที ่015/2561
ลว. 9 ก.พ. 61

5
จำ้งผลิตและเผยแพร่บทควำม
ประชำสัมพนัธท์ำงหนังสือพมิพร์ำยวนั 
จ ำนวน 1 งำน

 99,510 99,510 99,510 วธิเีฉพำะเจำะจง
 บริษัท สยำมรัฐ จ ำกดั                  
  = 99,510 บำท

 บริษัท สยำมรัฐ จ ำกดั            
  = 99,510 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 ใบส่ังจำ้ง เล่มที ่จ.001 
เลขที ่016/2561
ลว. 16 ก.พ. 61

6
จำ้งซ่อมแซมประตูบริเวณหน้ำอำคำร 
หม่อมรำชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกลุ         
จ ำนวน 1 งำน

 13,500 13,500 13,500 วธิเีฉพำะเจำะจง
 นำงสำวสุกนัยำ เฉลิมสุข               
 = 13,500 บำท

 นำงสำวสุกนัยำ เฉลิมสุข         
 = 13,500 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 ใบส่ังจำ้ง เล่มที ่จ.001 
เลขที ่017/2561
ลว. 20 ก.พ. 61

7
จำ้งผลิตและเผยแพร่บทควำม
ประชำสัมพนัธใ์นหนังสือพมิพ ์จ ำนวน 1 
งำน

 55,000  55,000  55,000 วธิเีฉพำะเจำะจง
 บริษัท สยำมเศรษฐกจิ จ ำกดั          
 = 55,000 บำท

 บริษัท สยำมเศรษฐกจิ จ ำกดั   
 = 55,000 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 ใบส่ังจำ้ง เล่มที ่จ.001 
เลขที ่018/2561
ลว. 21 ก.พ. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ ์2561

(ชื่อหน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร



ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงนิ
ตำมสัญญำ

 วงเงนิทีจ่ะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วธิทีีซ้ื่อ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
 ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก/รำคำทีต่ก

ลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

 เลขทีแ่ละวนัทีข่องใบสัง่
ซ้ือ/ใบสัง่จ้ำง

8
จำ้งผลิตและเผยแพร่บทควำม
ประชำสัมพนัธใ์นหนังสือพมิพ ์จ ำนวน 1 
งำน

 50,000  50,000  50,000 วธิเีฉพำะเจำะจง
 หำ้งหุน้ส่วนสำมัญหนังสือพมิพ ์   
สยำมวเิครำะห ์= 50,000 บำท

 หำ้งหุน้ส่วนสำมัญหนังสือพมิพ์
สยำมวเิครำะห ์= 50,000 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 ใบส่ังจำ้ง เล่มที ่จ.001 
เลขที ่019/2561
ลว. 21 ก.พ. 61

9
จำ้งผลิตและเผยแพร่บทควำม
ประชำสัมพนัธใ์นหนังสือนิตยำสำร      
จ ำนวน 1 งำน

 96,300  96,300  96,300 วธิเีฉพำะเจำะจง
 บริษัท ฟลิฟรี อนิดี เพนเดนซ์          
 = 96,300 บำท

 บริษัท ฟลิฟรี อนิดี เพนเดนซ์   
 = 96,300 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 ใบส่ังจำ้ง เล่มที ่จ.001 
เลขที ่020/2561
ลว. 22 ก.พ. 61

10
จำ้งผลิตและเผยแพร่กำรสนทนำทำง
รำยกำรวทิยใุนระบบ FM  จ ำนวน 1 งำน

 98,000  98,000  98,000 วธิเีฉพำะเจำะจง
 ส ำนักประชำสัมพนัธ ์อะโกรคอม
มิวนิกำ้  = 98,000 บำท

 ส ำนักประชำสัมพนัธ ์อะโกร 
คอมมิวนิกำ้  = 98,000 บำท

 เสนอถกูต้อง
ตำมเง่ือนไข

 ใบส่ังจำ้ง เล่มที ่จ.001 
เลขที ่021/2561
ลว. 22 ก.พ. 61



ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินตำม

สัญญำ
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีที่ซ้ือ/จ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

 ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

 เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1
จ้างปรับปรุงเคร่ืองตรวจอากาศชั้นบนแบบ
ประจ าที่ ชนิดท างานอัตโนมัติ ความถี่     
1,680 MHz  จ านวน 2 ชุด

 39,598,000 40,000,000 40,000,000 วิธีพิเศษ
 หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช                    
  = 39,598,000 บาท

 หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช       
  = 39,598,000 บาท

 เสนอถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

 คภ./ฝล. 14/2561
ลว. 1 ก.พ. 61

2
ซ้ือระบบติดตามอากาศยานแบบแสดงการ
ติดตามบนแผนที่เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน     
จ านวน 1 ระบบ

191,300,000 192,000,000 192,000,000 วิธีพิเศษ
 หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช                    
  = 191,300,000 บาท

 หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช       
  = 191,300,000 บาท

 เสนอถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

 คภ./ฝล. 15/2561
ลว. 1 ก.พ. 61

 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีพีพี แอสโซซิเอท 
  = 3,100,000 บาท

 2. บริษัท สกายเทค อีควิปเม้นท์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด = 2,500,000 บาท

 3. บริษัท วี.พี. ดีเฟส์น โปรดักส์ จ ากัด   
 = 5,885,000 บาท

4
ซ้ือเคร่ืองตรวจอากาศชั้นบนแบบเคล่ือนที่ 
ชนิดท างานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz
จ านวน 1 ชุด

 44,330,000 45,000,000 45,000,000 วิธีพิเศษ
 หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช                    
 = 44,330,000 บาท

 หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช       
  = 44,330,000 บาท

 เสนอถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

 คภ./ฝล. 17/2561
ลว. 12 ก.พ. 61

5
ซ้ือเคร่ืองตรวจอากาศชั้นแบบคล่ืนส้ัน        
ชนิดเคล่ือนที่ จ านวน 1 ชุด

 33,970,000 35,000,000 35,000,000 วิธีพิเศษ
 หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช                    
 = 33,970,000 บาท

 หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช       
  = 33,970,000 บาท

 เสนอถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

 คภ./ฝล. 18/2561
ลว. 14 ก.พ. 61

 1. หจก. ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช               
  = 1,485,000 บาท

 2. บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด    
 = 1,635,000 บาท

 3. บริษัท เซิร์นเทค จ ากัด                 
  = 2,497,380 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561

(ชือ่หน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบนิเกษตร

วิธี e-bidding
 หจก. ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช      
 = 1,485,000 บาท

 ราคาต่ าสุด
 คภ./ฝล. 19/2561

ลว. 20 ก.พ. 61

วิธี e-bidding
 บริษัท สกายเทค อีควิปเม้นท์
 แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด          
   = 2,500,000 บาท

 ราคาต่ าสุด
 คภ./ฝล. 16/2561

ลว. 2 ก.พ. 61
3

ซ้ือถังตักน้ าดับเพลิงในอากาศ พร้อมติดต้ังเดิน
สายไฟ (Wiring) และ Cargo Hook ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 จ านวน 1 ถัง

 2,500,000 6,000,000 5,885,000 

6 ซ้ือถังวัดน้ าฝนแบบอัตโนมัติ จ านวน 50 ถัง 1,485,000 2,675,000 2,675,000 



ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินตำม

สัญญำ
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีที่ซ้ือ/จ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

 ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก/รำคำที่
ตกลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

 เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

 4. บริษัท 2112 แมชชีน จ ากัด          
  = 2,675,000 บาท

 5.  บริษัท เอ็ม เค แอล อินเตอร์เทรด 
จ ากัด = 2,480,000 บาท

7
จ้างปรับปรุงเคร่ืองตรวจอากาศชั้นบน      
แบบเคล่ือนที่ ชนิดท างานอัตโนมัติ             
 ความถี่ 1,680 MHZ จ านวน 4 ชุด

 87,196,000 88,000,000 88,000,000 วิธีพิเศษ
 หจก. ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช                   
  = 87,196,000 บาท

 หจก. ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช      
 = 87,196,000 บาท

 เสนอถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

 คภ./ฝล. 20/2561
ลว. 23 ก.พ. 61

วิธี e-bidding
 หจก. ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช      
 = 1,485,000 บาท

 ราคาต่ าสุด
 คภ./ฝล. 19/2561

ลว. 20 ก.พ. 61
6 ซ้ือถังวัดน้ าฝนแบบอัตโนมัติ จ านวน 50 ถัง 1,485,000 2,675,000 2,675,000 



ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินตำม

สัญญำ
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีที่ซ้ือ/จ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

 ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก/รำคำที่ตก
ลงซ้ือ/จ้ำง

 เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

 เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1
จ้างจัดท า "โครงการเปิดปฏิบัติการฝนหลวง         
สู้ภัยแล้ง ประจ าปี 2561"  จ านวน 1 งาน

 1,470,000 1,500,000 1,500,000 วิธี e-bidding
 บริษัท เวอร์ทิว แมนเนจเม้นท์ จ ากัด
      = 1,480,000 บาท

 บริษัท เวอร์ทิว แมนเนจเม้นท์ 
จ ากัด = 1,470,000 บาท

 เสนอถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

 วส./ฝล. 8/2561
ลว. 19 ก.พ. 61

2

จ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน (ท าหน้าที่บด-ผสมโปรย
สารฝนหลวง) ส าหรับปฏิบัติงานตามศูนย์หน่วย
ปฏิบัติการฝนหลวง  จ านวน 5 รายการ 
ปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลา 1 มีนาคม 2560
 - 30 กันยายน 2561

13,206,368 13,771,114 13,771,113 วิธี e-bidding
 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด       
  = 13,206,368 บาท

 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด 
  = 13,206,368 บาท

 เสนอถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

 วส./ฝล. 9/2561
ลว. 27 ก.พ. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561

(ชือ่หน่วยงำน)  กรมฝนหลวงและกำรบนิเกษตร
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